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117 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
Muistio 18.9.2020, liitteenä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Lakeland Tampereen seutu, satama-
toimintojen kehittäminen, vaihe 3, 
loppuraportti 

Tekniset johtajat vastaavat työn jat-
kamisesta eli verkostoyhteistyön tii-
vistämisestä kohti seudullista sata-
mayhtiötä. Asiaa raportoidaan kun-
tajohtajakokoukselle 

Kunnat 

Asuinalueiden eriytymiskehitys kau-
punkiseudulla, loppuraportti 

Asia on käsittelyssä tässä kokouk-
sessa 

 

Hiilineutraali Tampereen seutu 2030, 
kuntien tiekarttatyö ja seudullinen 
seurantamalli 

Ilmastotyö jatkuu kunnissa ja seudul-
lisesti. Seuranta raportoidaan KJK:lle 
vuosittain. 

Kunnat, 
TKS 

Kunnanhallitusten asuntopoliittinen 
työkokous 

Järjestetään tammikuussa 2021. 
Ajankohta klo 16-18, päivämäärät 
kartoitettu kunnista:  
Ma 18.2, Kangasalan kv, muut ok 
Ma 25.1, Tre:en kv, muut ok 
Ma 8.2, Kangasalan kv, muut ok.  
Sovitaan päivä.  

TKS 

MAL-rahoitettavat pienet infrahank-
keet kaudella 2020-2023, kohdenta-
misperiaatteet 

Seutuhallitus vahvistaa osaltaan koh-
dentamisperiaatteet 30.9. Hankelis-
taus käsittelyssä lokakuussa LJ-työ-
ryhmässä 

TKS 

CANEMURE-hanke, tilannekatsaus Hanke etenee työohjelman mukai-
sesti Tampereen koordinoimana. Ti-
lannekatsaus lähetetään kuntiin tie-
doksi seutuhallituksen kokouksen 
30.9. jälkeen. 

Tam-
pere, TKS 
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118 § VUODEN 2019 SEUTUVERTAILUT 
 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 21.9.2020:  
 
Seutuvertailut 
Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu nykymuotoista varhaiskasva-
tuksen vertailua vuodesta 2018 ja esi- ja perusopetuksen vertailua vuo-
desta 2016. Vuoden 2019 tuloksissa uutena vertailuna esitetään lukio-
koulutuksen seutuvertailu. Varhaiskasvatuksen vertailuun on lisätty ai-
kasarjaseurantaa, mutta vuoden 2018 vertailussa olleet koulutustiedot 
esitetään seuraavan kerran vasta vuoden 2020 vertailussa. Esi- ja perus-
opetuksen seutuvertailuun on vuonna 2018 ja 2019 otettu mukaan pe-
rusopetuksen TEAviisarin tietoja kuvaamaan toiminnan laatua. Näistä 
esitetään yhteenveto jäljempänä.  
 
Lukiokoulutuksen seutuvertailun laadinta nousi esille vuonna 2019 val-
mistuneen lukiokoulutuksen nykytilakuvauksen jälkeen ja ensimmäisen 
vertailun valmistelu käynnistyi hyvinvointipalvelujen työryhmän ni-
meämän pienryhmän toimesta alkuvuodesta 2020. Hyvinvointipalvelu-
jen työryhmä hyväksyi vertailun rungon kokouksessaan 19.3.2020. Lu-
kiokoulutuksen seutuvertailu koostuu kaupunkiseudun kuntien lukioi-
den tiedoista. Yksityisistä lukiokoulutuksen järjestäjistä mukaan ensim-
mäiselle kierrokselle lähti Kalevan lukio. Jatkossa vertailua kehitetään ja 
tavoitteena on saada mukaan suurempi joukko yksityisiä koulutuksen 
järjestäjiä. 
 
Vertailujen tuloksista lyhyesti 
 
Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2019: 
- varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on jatkanut laskua ja nähtävissä on, 

että lasku jatkuu myös tulevina vuosina 
- varhaiskasvatuksen osallistumisaste on jatkanut nousuaan, mikä on mo-

nessa kunnassa kompensoinut pienentyneitä ikäluokkia ja palvelukysyntä 
on pysynyt ennallaan tai kasvanut 

- varhaiskasvatuksen kustannustaso on noussut edellisestä vuodesta 
- varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttö on lisääntynyt kaupunkiseudulla 

Esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2019: 
- perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa edelleen voimakasta kasvuaan 
- oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin hieman kasvaneet, mutta 

seudun kuntien väliset erot ovat kaventuneet 
- koulujen keskimääräinen koko on jatkanut kasvuaan 
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Vuoden 2019 esi- ja perusopetuksen vertailussa on mukana edellisen 
vuoden tavoin TEAviisarin perusopetuksen tiedonkeruun tietoja. TEAvii-
sarista mukana ovat johtamisen ja osallistumisen kokonaisuudet. Perus-
kouluja koskevat tiedot kerätään kunnista kahden vuoden välein ja nyt 
käsiteltävät tiedot ovat vuoden 2019 tiedonkeruusta. TEA-termillä tar-
koitetaan yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisarissa esi-
tetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja 
toiminnasta. Perusopetuksen TEA-pisteet kuvaavat toiminnan laatua ja 
ne on esitetty työkalussa myös liikennevaloista tutuilla värikoodeilla. 
Vihreä tarkoittaa hyvää laatua (pisteet 75-100), keltainen parannetta-
vaa (pisteet 24-74) ja punainen huonoa laatua (pisteet 0-24). 

 
Terveydenedistämisaktiivisuudessa on kokonaistulosten perustella pa-
rannettavaa Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Parhaaseen tulok-
seen ylsi edellisessä tiedonkeruussa, vuonna 2017, Pirkkala 73 pisteellä. 
Vuonna 2019 Pirkkalan ohella myös Vesilahti keräsi 73 pistettä. Alhaisin 
pistemäärä oli vuonna 2017 Orivedellä, jonka kokonaispistemäärä on 
laskenut vuoden 2019 tuloksissa 64 pisteestä 54 pisteeseen. Koko maan 
keskimääräinen TEA-tulos oli 66 pistettä vuonna 2019.  

 
Johtamisen osa-alueella hyvään laatuun eli yli 75 pisteen yltävät Tam-
pere, Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti. Tulos on sama kuin kahta vuotta 
aiemmin. Pistemäärä kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen or-
ganisointia, vastuun määrittelyä ja toimeenpanoa. Johtamisessa mitat-
tavat osakokonaisuudet ovat oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja 
kokoonpano, viimeisin työolotarkastus ajankohtineen ja osallistujineen 
sekä poissaolojen seuranta.  
 
Osallisuuden alue rakentuu puolestaan vanhempainyhdistys- ja tukiop-
pilastoiminnasta, huoltajien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksista ja 
kodin ja koulun yhteistyöstä. Osallisuudessa hyvälle laatutasolle ylsivät 
vuonna 2017 Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti, mutta vuonna 2019 ei yksi-
kään kaupunkiseudun kunta.  

 
Lukiokoulutuksen seutuvertailu 2019: 
- lukiokoulutuksen järjestämiskustannuksissa on suuria eroja koulutuksen 

järjestäjien välillä 
- lukioiden opiskelijakohtaisissa kurssimäärissä ja eri kurssien osuuksissa on 

järjestäjäkohtaisia eroja 
- Tampereella sijaitsevissa oppilaitoksissa on suhteessa vähiten omalta paik-

kakunnalta tulevia opiskelijoita 
- Kalevan lukiota lukuun ottamatta koulutuksen järjestämiseen myönnetty 

valtionosuus ei kata syntyneitä kustannuksia 

Seutuvertailujen tunnuslukujen tarkempi analyysi ja niiden merkitysten 
arvottaminen tehdään kunnissa niiden omista lähtökohdista. Lähtökoh-
taisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava 
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tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, mikä on 
hyvä muistaa tulkintoja tehtäessä. Luvuista ei siten voi tehdä johtopää-
töksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. Teaviisari on suun-
nittelua ja johtamista tukeva työkalu kunnille, kouluille ja alueille. TEAvii-
sarin tietoja tarkistetaan ja auditoidaan jälkikäteen systemaattisesti ja 
verkkosivujen kautta on mahdollista tutustua aineistojen laatuselostei-
siin. 
 
Suunnittelupäällikkö Tommi Ruokonen ja kehittämispäällikkö Satu Kank-
konen selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite.  
 
- Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen, esi- ja perusope-

tuksen sekä lukiokoulutuksen seutuvertailut 2019.  
- Tiivis analyysi/Kuntakohtaiset analyysit jokaisesta vertailusta. 
 
Kuntajohtajakokous 2.10.2020  

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä vuoden 2019 seutuvertailut 
 
ja lähettää ne jäsenkuntiin hyödynnettäväksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kokouksessa todettiin 
 
että vuoden 2020 vertailuihin lisätään tiedot käyttöasteista ja 
 
että kuntakohtaisia analyyseja kehitetään sisältämään myös toimenpi-
desuosituksia. 
 
 

 
 
 
  

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PkOPP
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119 § TAITEEN PERUSOPETUKSEN NYKYTILAKUVAUS 

 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 20.9.2020  
 
Tausta 
 
Seutuhallitus hyväksyi seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten 
arvioinnin sekä jatkotoimenpiteet kokouksessaan 6.3.2019. Päätöksellä 
hyvinvointipalvelujen työryhmä sai tehtäväksi laatia nykytilakuvaus tai-
teen perusopetuksen järjestämisen tavoista ja muodoista Tampereen 
kaupunkiseudulla. Nykytilakuvauksen laatiminen asetettiin työryhmän 
vuoden 2020 tavoitteeksi.  
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä nimesi lisäksi 24.5.2019 pienryhmän, 
joka valmisteli seutuopistojen jatkokehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. 
Pienryhmän ehdotuksesta seutuyksikkö otti yhteyttä Tampereen taiteen 
perusopetuksen ohjausryhmään, saadakseen tukea nykytilakuvauksen 
laatimisessa. Ohjausryhmä piti nykytilakuvauksen laatimista tarpeelli-
sena sekä ehdotti sisältöjä selvitystyölle. Taiteen perusopetuksen oh-
jausryhmässä olivat edustettuina Tampereen seudun työväenopisto, 
Tampereen konservatorio, Sara Hildén -akatemia, Käsityö- ja muotoilu-
koulu Näpsä/ Taito Pirkanmaa ry., Sorin sirkus, Pirkanmaan musiik-
kiopisto ja Suomen Teatteriopisto. 
 
Korkeakouluharjoittelijan laatima selvitys  

Seutuyksikkö palkkasi keväällä korkeakouluharjoittelija Eeva Leskisen laa-
timaan taiteen perusopetuksen nykytilakuvausta ja hän aloitti työn hyvin-
vointipalvelujen työryhmän tehtävänannon pohjalta. Raportissa on ku-
vattu taiteen perusopetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystarpeita 
Tampereen kaupunkiseudulla. Nyt käsittelyssä oleva ja valmis nykytilaku-
vaus on laadittu kolmea erilaista aineistoa hyödyntäen:  

- kaikille kaupunkiseudun alueella toimiville taiteen perusopetusta jär-
jestäville oppilaitoksille on ensinnäkin osoitettu kysely oppilaitoksen 
toiminnasta vuonna 2019  

- kyselyaineiston lisäksi jokaisesta kunnasta on haastateltu sivistys-, 
kulttuuri- tai vapaa-aikajohtajaa ja neljää taiteen perusopetuksen op-
pilaitoksen rehtoria 

- tulevaisuudennäkymiä ja kunnallista sekä seudullista tahtotilaa on li-
säksi kartoitettu työpajassa, johon osallistui taiteen perusopetuksen 
parissa toimivia henkilöitä kaupunkiseudun kunnista. 
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Raportin johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti: 

- Taiteen perusopetuksella on merkittävä asema osana Tampereen kaupunki-
seudun kulttuurielämää ja lasten ja nuorten taidekasvatusta. Opetustar-
jonta on laadukasta ja opetusta on saatavilla monipuolisesti ympäri kaupun-
kiseudun. 

- Taiteen perusopetukseen osallistuu 5-15 prosenttia kaupunkiseudun kun-
tien 5-18-vuotiaista lapsista ja nuorista. Vaikka taiteen perusopetuksen ky-
syntä on kaupunkiseudulla suhteellisen vakaata, herättävät taiteen perus-
opetuksen tunnettuus ja tavoitteellisen harrastamisen kysyntä kysymyksiä 
oppilaitoksissa ja kunnissa. 

- Kuntien taloudellinen tilanne on haastava, mikä heijastuu myös taiteen pe-
rusopetuksen toimintaedellytyksiin kunnissa. Tästä syystä yhdessäkään kun-
nassa ei nähty mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen, vaikka kysyntää 
olisikin. 

- Rahoituksen lisäksi keskeisin opetustoimintaan liittyvä kehityskohde on 
useimmissa kunnissa taiteen perusopetuksen oppilaitosten käytössä olevat 
tilat. Soveltuvia opetustiloja ei ole riittävästi eikä uusia koulutiloja rakennet-
taessa oteta riittävästi huomioon taiteen perusopetuksen tarpeita. 

- Sekä strategiselle, että operatiiviselle seudulliselle yhteistyölle nähdään 
kunnissa ja oppilaitoksissa selkeä tarve. Keskeisimmät strategisen yhteis-
työn mahdollisuudet liittyvät kuntien ohjausperiaatteiden yhtenäistämi-
seen ja taiteen perusopetuksen strategiseen kehittämiseen tietopohjaa vah-
vistamalla. 

Korkeakouluharjoittelija Eeva Leskinen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen on kutsuttu kokoukseen. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite: 
- Taiteen perusopetus Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila ja tule-

vaisuus -loppuraportti 
 
Kuntajohtajakokous 2.10.2020  

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä loppuraportin ja 
 
että hyvinvointipalvelujen työryhmä valmistelee jatkotoimenpiteet. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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120 § ASUINALUEIDEN ERIYTYMISKEHITYS KAUPUNKISEUDULLA, LOPPURAPORTTI 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 
 
Seutuyksikkö on kuluvan vuoden aikana toteuttanut selvityksen seudun 
asuinalueiden eriytymiskehityksestä. Työn lähtökohdat ovat MAL3-sopi-
muksessa, jossa kunnat sitoutuivat asuinalueiden kehittämistä koskeviin 
pilotteihin. Hyvinvointi-indeksi on Tampereen kaupungin kehittämä pi-
lotti, joka seuraa asuinalueiden eriytymiskehitystä. MAL4-sopimuksen 
myötä asuinalueiden eriytymisen seuranta laajenee seudulliseksi.  
 
Selvitys on tehty monialaisesti yhdessä kaavoitusjohdon ja sivistysjoh-
don kanssa. Selvityksen on toteuttanut seutuyksikön määräaikainen pro-
jektitutkija Kaisa Hynynen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki –oh-
jelman rahoituksella.  
 
Työn tavoitteena on eriytymiskehityksen hillintä. Raportissa tarkastel-
laan seudun demografiaa, asuinalueiden hyvinvoinnin tasoja sekä asuin-
alueiden eriytymisen kehitystä vuosien 1995 ja 2018 välillä. Lisäksi ra-
portissa kuvataan eriytyneiden alueiden ominaisuuksia.  

 
Keskeiset johtopäätökset asuinalueiden eriytymiskehityksestä ovat: 
 
1. Valtakunnallisella ja seudun sisäisellä muuttoliikkeellä on ollut kes-

keinen vaikutus Tampereen ja kehyskuntien väestöpohjien muotou-
tumiseen ja ikärakenteeseen sekä hyvinvoinnin keskittymiseen. 
 

2. Seudulle on syntynyt selkeitä korkeamman hyvinvoinnin ja matalam-
man hyvinvoinnin keskittymiä, jotka ovat tarkasteluvuosittain laajen-
tuneet. 
- Kehittämistoimenpiteitä suunnattaessa tulee huomioida erityi-

sesti pienituloisten lapsitalouksien, koulutuksen ulkopuolella ole-
vien nuorten aikuisten ja työttömien sekä iäkkäämmän väestön 
keskittymät kerrostalovaltaisilla asuinalueilla. 

- Korona-pandemian vaikutukset näihin ryhmiin tulee huomioida. 
Monet sosiaaliset, taloudelliset ja ylisukupolviset vaikutukset nä-
kyvät viiveellä ja ovat moniulotteisia ja pitkäkestoisia. 
 

3. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että asuinalueiden välillä on 
nähtävillä kasvanutta eriytymistä sekä väestö- että asuinrakennus-
kannassa. Asuntokannan uudistuotanto on vahvistanut jakaumaa; 
kehitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti uudisrakentamisen laatu ja 
määrä sekä toisaalta uudisrakentamisen puuttuminen alueella. Myös 
hyväosaisemman väestön valikoiva liikkuminen on lisännyt eriyty-
mistä. 
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4. Matalampaan suhteelliseen hyvinvointiin kytkeytyy asuminen pie-
nissä vuokra-asunnoissa tiiviillä kerrostalovaltaisella alueella. Hyvä-
osaisuus puolestaan liittyy pientaloasumiseen uudehkolla asuinalu-
eella.  
- Tampereen keskustan ja vetovoimaisten rantojen ulkopuolella 

on nähtävissä väestön vahvistuvaa eriytymistä, jonka voi kytkeä 
asuinrakennustyyppiin ja alueen ikään. 

- Varsinkin hyväosaiset lapsiperheet ovat hakeutuneet pientalo-
valtaisille asuinalueille ja samaan aikaan pienituloisempi väes-
tönosa on keskittynyt erityisesti vanhemmille kerrostalopainot-
teisille asuinalueille. 
 

Keskeiset toimenpidesuositukset ovat:  
 
1. Asuinalueiden eriytymiskehityksen seuranta 

- Seurantatyökalu tulee ottaa käyttöön suunnittelu- ja kehittämis-
työssä. 

- Seurantaa tulee tehdä osana MAL-sopimuksen seurantaa. 
- Kokonaiskuvaa tulee täydentää asukkaiden kokemuksilla ja näke-

myksillä. 
 
2. Seudullisen yhteiskehittäminen 

- Seudullisella liikennejärjestelmätyöllä tulee huolehtia saavutetta-
vuuden kehityksestä tasapainoisesti. 

- Valtion (ARA) ja seudun yhteistyöllä tulee monipuolistaa kohtuu-
hintaista asuntotuotantoa. 

- Kuntien tulee vahvistaa maa- ja kaavoituspolitiikan sekä tontin-
luovutuksen seudullisten periaatteiden toteutumista.  

 
3. Kunta- ja aluekohtaiset toimet 

- Asuinalueiden eriytymiskehityksestä tulee hyödyntää tietotuo-
tantoa. 

- Asuinalueiden uudistamiseksi tulee työskennellä monialaisesti.  
- Toimenpiteiden tulee tukea koko seudun tasapainoista kehitystä 

sekä vaikuttaa kohdennetusti alueelliseen eriytymiskehitykseen 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

- Kuntien tulee kaavoitusohjelmin monipuolistaa vanhojen asuin-
alueiden rakennuskantaa ja huolehtia uusien asuinalueiden mo-
nimuotoisuudesta. 

- Kuntien tulee selvittää resurssien kohdentamisen malli haasta-
vampien alueiden oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen. 

 
4. Kaupunginosa ja korttelitasoiset toimenpiteet 

- Alueiden veto- ja pitovoimatekijöitä tulee vahvistaa. 
- Hyvinvoinniltaan matalimpia alueita tulee monipuolistaa ja huo-

lehtima ympäristön laadusta. 
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- Palveluita tulee kohdentaa siten, että lievennetään eriytymisen 
negatiivisia vaikutuksia ja ennaltaehkäistään huono-osaisuuden 
keskittymistä. 

-  Alueiden kytkeytymistä muuhun seutuun tulee vahvistaa. 
 

Raportin tuloksia hyödynnetään seudullisen asuntopoliittisen ohjelman 
valmistelussa muun muassa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 
tontinluovutusperiaatteissa, asuinalueiden monimuotoisuuden vahvista-
misessa sekä vanhojen asuinalueiden uudistamisessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite 
- Loppuraportti, raportti Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden 

eriytymiskehityksestä ja toimenpide-ehdotuksista, 25.9.2020 
 
Kuntajohtajakokous 2.10.2020  

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä asuinalueiden eriytymistä koskevan raportin  

 
hyväksyä raportin hyödyntämisen seudullisen asuntopoliittisen ohjel-
man valmistelussa. 

 
Päätös.  Asian käsittely siirrettiin, että Masto- ja HYPA-työryhmät ehtivät  

hyväksyä osaltaan loppuraportin. 
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121 § MAL4-SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSTILAISUUS 8.10.2020 
 

Seutujohtaja Nurminen 
 
Kaupunkiseudun kuntien valtuustot ovat hyväksyneet MAL-sopimuksen 
2020-2023 neuvottelutuloksen seuraavasti: 
 
Tampere  17.8.2020 
Kangasala  17.8.2020 
Vesilahti  31.8.2020 
Lempäälä    2.9.2020 
Nokia   7.9.2020 
Ylöjärvi   7.9.2020 
Orivesi 14.9.2020 
Pirkkala 21.9.2020 
 
Valtuustokäsittelyissä ei ole kirjattu sopimukseen liittyviä toivomuspon-
sia. 
 
Tommi Laanti/YM 18.9.2020 
 
Valtioneuvoston istunto päättää muodollisesti sopimuksista valtion 
osalta näillä näkymin 8.10. istunnossaan. Jotta itse sopimusten toteut-
taminen kaupunkiseuduilla saataisiin mahdollisimman nopeasti käyn-
tiin, järjestetään samana päivänä allekirjoitustilaisuus.  
 
Tilaisuuden kellonaika on alustavasti klo 13.30-14.15. Tilaisuus olisi vir-
tuaalinen ja luonne pienen MAL-webinaarin tyyppinen. Tilaisuudessa 
käyttäisivät lyhyet (5-10 minuutin) puheenvuorot ministerit Mikkonen 
ja Harakka. Lisäksi toivomme puheenvuorot kaupunkiseutuja edusta-
vilta neljältä kaupunginjohtajalta. Myös medialla olisi mahdollisuus 
osallistua tilaisuuteen ja esittää kysymyksiä. 
 
Valtioneuvoston istunnon jälkeen julkaistavaan tiedotteeseen toivotaan 
sitaatit jokaiselta neljältä kaupunkiseudulta. 

 
Kuntajohtajakokous 2.10.2020  

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tiedoksi MAL4-sopimuksen allekirjoitustilaisuuden 8.10.2020 
klo 13.0-14.15 ja 
 
että kaupunkiseudun puheenvuoron pitää seutuhallituksen puheenjoh-
taja, pormestari Lauri Lyly. 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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122 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 

 
Seutujohtajan infoasiat: 
 
Seutufoorumin alustavaksi ajankohdaksi on varmistumassa tiistai 
3.12.2020. Sf on perinteisesti järjestetty iltapäivällä, nyt ehdotus on klo 
13-16. Tilaisuus järjestetään webinaarina.  Pääteemat olisivat esim. tu-
levaisuuden ennakointi (esim. kestävän väestökehityksen Suomi tai 
Agenda 2023) sekä seutustrategian arviointi tai vaihtoehtoisesti konk-
reettisemmin seututyön tulosten esittelyä. Pohdintaan yhdessä paras 
kattaus valtuutetuille. 
 
Kuntajohtajien infoja keskusteluasiat: 
 
Suomi-rata, tilannekatsaus 
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123 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
21.8.LÄSNÄkokous 
EU-yhteistoiminta  
Business Tampere ajankohtaiset 
 
4.9.ETÄkokous (kokous on Kuhmoisissa),  
Seutuvaraamo 
 
18.9.LÄSNÄkokous, 
Lakeland-Tampereen seutu, toimintamalliratkaisu 
Hiilineutraali Tampereen seutu 2030, kuntien tiekartat 
Asuinalueiden eriytyminen  
 
2.10. LÄSNÄkokous,  
Seutuvertailut 
Taiteen perusopetuksen nykytila 
Asuinalueiden eriytyminen 
MAL4-sopimus, allekirjoittaminen 
TOT 1-8/2020 
 
16.10. ETÄkokous, syyslomaviikko 

MRL-uudistus, tilannekatsaus 
Asuntopoliittinen ohjelma, laaja tilannekuva 
Vuosikokousaikataulu 
 
30.10. LÄSNÄkokous 
KÄPY-tavoitteet 
Seutustrategia/arvioinnin johtopäätökset 
MAL4-toteutusohjelma  
TA-2021, keskustelu 
 
28.10. Seutustrategian arviointi työpaja SH + KJK 
 
13.11. ETÄkokous, 27.11. LÄSNÄkokous,  
VLJS, tilannekatsaus 
Ennakointitoiminnan suunnitelma 
Edunvalvonta 
BT, TA-2021, päätös 
 
25.11. Asuntopoliittinen tavoitetyöpaja SH + KJK 
 
3.12 Seutufoorumi klo 13-16 webinaari (alustava aikataulu) 

 
11.12. ETÄkokous 
Aspol tavoitetyöpaja 
KÄPY-loppuraportti  
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***SÄHKÖINEN KÄSITTELY*** 
 

124 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020 
 
Seutusihteeri Pohjonen  
 
Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden to-
teutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden 
aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toi-
mitetaan talousraportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportointi 
tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan 
 
Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutu-
hallituksen päätösten mukaisena, vaikka liikennejärjestelmäpäällikön 
opintovapaan ja infrapalvelujen kehittämispäällikön irtisanoutumisen 
johdosta työryhmien valmistelutyössä ei ollut käytettävissä täyttä resur-
sointia kevään ja kesän aikana. Yhtymäkokous on asettanut vuodelle 20 
toiminnallista tavoitetta, joista 18 on jo toteutunut tai on toteutumassa 
pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden yksityiskohtainen ra-
portointi on esitetty liitteessä.  
 
Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian 
mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä ra-
kenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemallisia nostoja raportoinnista: 
 
Lisää kilpailukykyä  
 
Kaupunkiseudun saavutettavuutta ja erityisesti raideliikennettä on edis-
tetty merkittävästi koko vuoden ajan edunvalvonnan toimenpitein. Lä-
hijunaliikennettä on markkinoitu voimakkaasti pilottijakson käynnistyt-
tyä joulukuussa 2019.  
 
Elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutusta jatkettiin 
Business Tampereen, Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin ja Tam-
pereen kaupunkiseudun keskinäisenä vuoropuheluna yritysten toimin-
taan liittyvän seurantatiedon ajantasaistamiseksi. 
 
Kasvulle kestävä rakenne 
 
MAL4-sopimuksesta syntyi neuvottelutulos 29.5.2020. MAL3-seuranta 
on hyväksytty. Alkaneen sopimuskauden saanto huomioiden on MAL-
sopimusmenettely valtio-osapuolen kanssa toteutunut kaupunkiseu-
dulle hyvin suotuisana. MAL-infrahankkeiden kokonaislistaus on koottu 
ja hankkeiden toteuttaminen on käynnistetty. 
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Ilmastotyö on edennyt. Kaupunkiseudun kunnille on valmisteltu tiekart-
toja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi on valmistu-
massa yhteinen seurantamalli kuntien hyödynnettäväksi. 
 
Asuntopoliittisen ohjelman päivitystyö on edennyt työsuunnitelman 
mukaisesti. Osana työtä valmistuu kaupunkiseudun väestöennuste vuo-
teen 2040, joka tulee olemaan suunnittelun pohjana mm. rakennesuun-
nitelma- ja liikennejärjestelmätyössä. 
 
Seudullisen kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2.0 laatimi-
nen on käynnissä. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. 
 
Hyvinvoiva yhteisö 
 
Seudullisen hyvinvointi-indeksin laatiminen on toteutunut YM:n myön-
tämän rahoituksen turvin. Loppuraportti valmistuu jäsenkuntien hyö-
dynnettäväksi. Lisäksi raporttia hyödynnetään osana asuntopoliittisen 
ohjelman laatimista. 
 
Seutuvertailuja on laajennettu koskemaan lukiokoulutusta. Esi- ja perus-
opetuksen sekä varhaiskasvatuksen seutuvertailut on tuotettu.  
 
Satamapalveluiden kehittämisen kolmas vaihe on valmistunut jäsenkun-
tien käsittelyyn. 
 
Seudullista tilojen hallintaan ja varaamiseen tarkoitetun sovelluksen 
käyttöönottoa on edistetty. 
 
Seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen on kytketty seutuliike-
työskentelyyn. Reittien ja virkistysaleuiden kehittämissuunnitelmat on 
raportoitu. 
 
Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 
Seutustrategian arviointityö on ohjelmoitu ja arviointitulokset valmistu-
vat syksyn aikana. 
 
Seutuviestintää on uudistettu kehittämissuunnitelman pohjalta. Uusi 
brändikirja ja uudet nettisivut ovat käytettävissä. Sosiaalisen median 
käyttöä on monipuolistettu. 
 
Seudullista tietotuotantoa on ajanmukaistettu analyyttisemmäksi ja 
käyttökelpoisemmaksi. 
 
Edunvalvontaa on ohjelmoitu kevään ja kesän aikana. Edunvalvonnalle 
on laadittu tilannekuva ja vuosikello. Foorumi edunvalvonnan ajankoh-
taisista teemoista toteutettiin toistamiseen yhdessä kumppaneiden 
kanssa. 
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Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot 
 
Seutuyksikkö 
Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2020 näyttää 102 000 euron ylijäämää, 
joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuu-
det ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet 82 
%:sti. Osa lisäosaamisen ostoista käynnistyvät vasta alkusyksystä ja 
päättyvien konsulttisopimusten viimeiset maksuerät osuvat vasta lop-
puvuoteen. Kevään ja kesän aikana on säästynyt sekä liikennejärjestel-
mäpäällikön että kehittämispäällikön palkkoja. Ennusteessa nämä huo-
mioidaan ja seutuyksikön talous toteutunee tasapainoisena vuoden lop-
puun mennessä.   
 
HYMY-hanke  
HYMY hankkeen menot ovat toteutuneet 92 %:sti. Hankkeen tulot on 
huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. HYMY-hank-
keen taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhty-
män kokonaistuloksen muodostumiseen. 
 
MAL-verkosto 
Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2019 on huomioitu toteutuneiden meno-
jen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutu-
neet 108 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien 
maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.  
 
 
Tuloslaskelmat 
 
 
 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020  ENNUSTE 
SEUTUYKSIKKÖ  TA  TOT TOT%  11.-31.12. 
Myyntitulot/kun-
nat 676 730,00 676 730,00 100,0  1 015 100,00 
Muut tuet ja avust. 20 000,00 0,00 0,0  0,00 
Tulot yht. 696 730,00 676 730,00 97,1  1 015 099,90 
Palkat ja palkkiot 366 000,00 323 843,00 88,5  527 264,50 
Sivukulut 63 600,00 57 818,00 90,9  86 727,00 
Palvelujen ostot 226 670,00 162 603,00 71,7  308 400,90 
Vuokrat 32 470,00 24 903,00 76,7  37 350,70 
Tarv., yms. 6 000,00 4 851,00 80,9  7 276,50 
Kaluston hankinta 2 000,00 0,00 0,0  0,00 
Menot yht. 696 740,00 574 018,00 82,4   967 019,60 
 + yli /- alijäämä -10,00 102 712,00 14,74  48 080,30 
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 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020  ENNUSTE 
HYMY-hanke TA  TOT TOT%  11.-31.12. 
Myyntitulot/alueet 92 670,00 85 500,00 92,3  128 245,40 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0  0,00 
Tulot yht. 92 670,00 85 500,00 92,3  128 245,40 
Palkat ja palkkiot 48 000,00 27 345,00 57,0  41 017,50 
Sivukulut 10 000,00 5 418,00 54,2  8 127,00 
Palvelujen ostot 28 330,00 49 244,00 173,8  73 874,70 
Vuokrat 5 000,00 3 141,00 62,8  4 711,50 
Tarv., yms. 1 330,00 234,00 17,6  351,90 
Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,0  0,00 
Menot yht. 92 660,00 85 382,00 92,1   128 082,20 
 + yli /- alijäämä 10,00 118,00 0,12  163,20 
 
 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020  ENNUSTE 
MAL-verkosto TA  TOT TOT%  11.-31.12. 
Myyntitulot/alueet 172 670,00 187 700,00 108,7  281 544,60 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0  0,00 
Tulot yht. 172 670,00 187 700,00 108,7  281 544,60 
Palkat ja palkkiot 69 330,00 80 770,00 116,5  121 160,80 
Sivukulut 13 000,00 15 190,00 116,8  22 785,00 
Palvelujen ostot 79 000,00 86 928,00 110,0  130 392,00 
Vuokrat 10 000,00 4 039,00 40,4  6 058,50 
Tarv., yms. 1 330,00 746,00 56,1  1 121,80 
Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,0  0,00 
Menot yht. 172 660,00 187 673,00 108,7   281 520,40 
 + yli /- alijäämä 10,00 27,00 0,01  24,20 
 
 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020  ENNUSTE 
KY YHTEENSÄ  TA  TOT TOT%  11.-31.12. 
Myyntitulot 849 400,00 864 430,00 101,8  1 296 645,00 
Muut tuet ja avust. 20 000,00 0,00 0,0  0,00 
Tulot yht. 869 400,00 864 430,00 99,4  1 296 645,00 
Palkat ja palkkiot 435 330,00 404 613,00 92,9  606 924,10 
Sivukulut 76 600,00 73 008,00 95,3  109 512,00 
Palvelujen ostot 305 670,00 249 531,00 81,6  374 292,40 
Vuokrat 42 470,00 28 942,00 68,1  43 409,60 
Tarv., yms. 7 310,00 5 597,00 76,6  8 422,30 
Kaluston hankinta 2 000,00 0,00 0,0  0,00 
Menot yht. 869 380,00 761 691,00 87,6   1 248 540,00 
 + yli /- alijäämä 20,00 102 739,00   48 105,00 
 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
 
Liite: 
- Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-

31.8.2020 
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Kuntajohtajakokous 2.10.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 
 
 
125 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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