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Aika:  26.8.2020 klo 8.15-9.45 
Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams. Kutsu Teams-kokoukseen lähetetään erikseen. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2020 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
  Ilkka Sasi 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2020 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Aila Halsinaho 
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95 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.16.  
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96 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-
vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen ko-
kousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla 
jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oi-
keus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 19.8.2020. 
 
Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teamsin kokouslinkki on lähe-
tetty seutuhallituksen jäsenille 19.8.2020. 
 
Kokouksessa käsitellään kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudet, joten 
pöytäkirjanpitäjäksi valitaan Aila Halsinaho. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Todetaan, että kokous pidetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilanteen vuoksi sähköisellä Teams työskentelyalustalla.  
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Valitaan kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi Aila Halsinaho. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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97 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
 
 

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen 
varsinaisten jäsenten joukosta. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Riitta Ollila. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjei-
den niin salliessa. 
 

 
Päätös.  Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Ilkka Sasi. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus Pöytäkirja 8/2020 26.8.2020 
 

7/26 

98 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 

Esityslista on toimitettu sähköisesti 19.8.2020. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös. Puheenjohtajan esityksestä kokouksen asialistalta poistettiin 106 § Kun-

tayhtymän talousarvioraami vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma. Asia 
siirretään käsiteltäväksi seutuhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 
9.9.2020. Pykälänumerointi muutettiin vastaavasti. 

 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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99 § EDELLISEN KOKOUKSEN 17.6.2020 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 

Seutusihteeri Pohjonen 
 
Valtio on antanut tiukkoja ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian 
hillitsemiseen.  
 
Seutuhallituksen 17.6.2020 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta 
syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.  
 
Kokouksista laaditut pöytäkirjat on jaettu kokouksen liitemateriaaleissa. 
 
Liite: 
- seutuhallituksen pöytäkirja 17.6. 2020 

 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä kokouksen 17.6.2020 pöytäkirjan ja 
 
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdol-
lisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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100 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
 

Seutuhallituksen kokouksen 17.6. toimeenpano  
 

ASIAT  TOIMEENPANO 
Kaupunkiseudun edunvalvonta-
työ, tilannekatsaus 

Edunvalvontayhteistyötä jatketaan 
suunnitelman mukaisesti. Vaikutta-
jafoorumi on 31.8. 

Asuntopoliittinen ohjelma, kau-
punkiseudun väestösuunnite 

Asuntopoliittisen ohjelman ja väes-
tösuunnitteen laatiminen jatkuu 
Maston johdolla. Seutuhallituksen 
käsittelyssä myöhemmin syksyllä. 

Kuntayhtymän toiminnan ja ta-
louden tavoitteellinen taso 
2021-2023 

Jäsenkuntiin lausunnolle lähetet-
tävä talousarvioraami vuodelle 
2021 on käsittelyssä tässä kokouk-
sessa. 

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -
strategian arviointi, työvaiheet 

Arviointityö jatkuu suunnitelman 
mukaisesti. Arviointikumppanin kil-
pailutus on menossa.  

Kuntayhtymän talouden ja toi-
minnan toteutuminen 1.1.-
30.4.2020 

Toteutumistiedot otetaan huomi-
oon vuoden 2021 suunnittelussa 

  
  

 
Kevään 2020 toteutunut työskentely. 
 
MAL4-sopimuksen käsittelyt jäsenkunnissa. 
 
Väestötiedot 6/2020 ja Q2/2020. Toimitettu 24.8. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 12.6., 26.6. ja 8.7. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asiat tiedoksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  
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101 § HYMY-HANKKEEN AJANKOHTAISKATSAUS 
 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 13.5.2020:  
 

Tausta 
 
HYMY-hanke on avaus uuden kunnan roolin mukaiseen monialaiseen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja tietojohtamiseen. HYMY-hankkeessa edis-
tetään väestön terveyttä ja hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin. 
Hankkeessa kehitetään ensiksikin rakennetun ympäristön indikaattoreja 
eri mittakaavatasoille (seutu- kunta, tarkempi alue) laajaan hyvinvointi-
kertomukseen ja kaupunkisuunnittelun tueksi. Toiseksi hankkeessa kehi-
tetään kuntien tietojohtamisen ja strategisen hyvinvointijohtamisen val-
miuksia sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. 
 
Hanke sai rahoituspäätöksen STM:n terveyden edistämisen määrära-
hasta vuoden 2019 alussa. Hankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunki-
seutu, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti Tampereen kaupunkiseudun vastatessa 
hankkeen koordinoinnista. Hanke päättyy 30.6.2021. 
 
Ajankohtaista hankkeessa: syksy 2019 ja kevät 2020 

Hankkeessa on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen kanssa syksyllä 
2019 rakennetun ympäristön paikkatietoon sidottuja hyvinvointi-indi-
kaattoreita hyvinvointikertomusten, hyvinvointisuunnitelmien ja kau-
punkisuunnittelun tueksi. Työpajoissa ja sitä seuranneissa webinaareissa 
HYMY-kaupungit oppivat StrateGIS -paikkatietomenetelmän suunnitte-
lun (indikaattorien laadinta), analyysien toteuttamisen ja menetelmän 
soveltamisen periaatteet niin hyvinvointijohtamisen, kuin kaupunki-
suunnittelunkin tarpeisiin. Tampereen kaupunkiseutu on vastannut seu-
dullisten indikaattorien laadinnasta ja muut HYMY-kunnat ovat kehittä-
neet kuntien omaa hyvinvointityötä ja kaupunkisuunnittelua tukevia 
paikkatietoindikaattoreita. Menetelmää voi hyödyntää laaja-alaisesti 
kaupunkisuunnittelussa ja raportoinnissa. HYMY-kaupungeilla on mah-
dollisuus liittää monialaista paikkatietoa ensimmäisinä kuntina Suo-
messa hyvinvointikertomuksiin.  

 
Keväällä 2020 hankkeessa on kehitetty yhdessä A-konsulttien tutkijaryh-
män kanssa indikaattoreita kaupunkiympäristön laadun arvioimiseen 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tarkemmalla aluetasolla. Laa-
dulliset hyvinvointiympäristön indikaattorit kuvaavat paikallisen lähiym-
päristön hyvinvointia tuottavia tekijöitä. Indikaattorit pitävät sisällään 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen aspektit. Ke-
sällä ja syksyllä analysoidaan rajatut case-alueet HYMY-kaupungeista in-
dikaattorien avulla. Tampereen kaupunkiseudulla case-alueena on mu-
kana Tampereen kaupungin Multisilta-Peltolammi. Lisäksi keväällä 2020 
hankkeessa on jatkettu korkeakouluyhteistyötä Tampereen yliopiston 
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kanssa Advanced Urban Analysis- kurssin muodossa. Kurssilla HYMY-
hankkeen kaupunkien ympäristöjä on analysoitu eri menetelmin hyvin-
voinnin edistämisen näkökulmasta. Kurssijulkaisu toimitetaan kesän 
2020 aikana.  
 
Ajankohtaista hankkeessa: syksy 2020 ja talvi 2021 

 
Syksyllä 2020 - talvella 2021 hankkeessa kehitetään HYMY-kuntien stra-
tegista hyvinvointijohtamista ja siihen liittyvää päätösten vaikutusten 
ennakkoarviointia kahdessa erillisessä työpajassa. Syksyn työpaja tukee 
kuntien hyvinvointikertomuksen laadintaa ja talven 2021 työpaja hyvin-
vointisuunnitelman laadintaa. Lisäksi korkeakouluharjoittelija Milla Lam-
minsivu laatii HYMY-kuntien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin 
nykytilasta selvitystyön kesän 2020 aikana.  
Työpajat ovat avoimia kaikille Pirkanmaan kunnille ja niissä opitaan so-
veltamaan ilmiölähtöistä suunnittelua ja päätösten vaikutusten ennak-
koarviointia uudella tapaa strategiseen hyvinvointijohtamiseen. Työpa-
jat ovat koulutustilaisuuksia, niihin voi kukin kunta panostaa haluamal-
laan tavalla. 
 
Ensimmäisessä työpajassa tunnistetaan ilmiölähtöisen suunnittelun 
avulla ulkoisen ympäristön ja kunnan oma tilannekuva, toimialojen roo-
lit hyvinvointityössä ja pohditaan hyvinvointikertomuksen kehittämistä 
vaikuttavuuden porrasmallin avulla. Työpajassa tutustutaan HYMY-hank-
keen strategisen hyvinvointijohtamisen vaikuttavuuden arviointimalliin. 
Toisessa työpajassa tunnistetaan uuden nelivuotiskauden keskeiset 
strategiset hyvinvointijohtamisen tavoitteet ja toimenpiteet, sekä toi-
menpiteiden vaikuttavuutta kuvaavat keskeiset strategiset ja operatiivi-
set mittarit sekä riittävän vaikuttavuuden osoittaminen indikaattoreilla. 
Työpajojen jälkeen kunnilla on edellytys vetää strategisen hyvinvointi-
johtamisen ja siihen liittyvän päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin 
kehittämisen työpajat läpi omassa kunnassaan.  
 
Loppujulkaisu ja päätösseminaari 
 
Hankkeesta laaditaan eri osiot yhteen kokoava loppujulkaisu alustavan 
tiedon mukaan Sykeen julkaisusarjaan. Menetelmiä ja indikaattoreita 
esitellään eri tilaisuuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Loppusemi-
naari pidetään näillä näkymin kesällä 2021 Helsingissä osana Internati-
onal Social Housing Festivalia 15-18.6.2021. ISHF:n järjestää ARA ja Hel-
singin kaupunki yhteistyössä Housing Europen kanssa. Varsinainen ta-
pahtumasivusto aukaistaan kesäkuun lopussa. Kunnat voivat ilmoittau-
tua mukaan, haluavat julkistaa tuloksensa muille.  
 
Linkki ARAn nettisivuille: https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/Interna-
tional_Social_Housing_Festival_2021 

 

https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/International_Social_Housing_Festival_2021
https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/International_Social_Housing_Festival_2021
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Projektipäällikkö Heli Suuronen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen on kutsuttu kokoukseen. 

 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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102 § LAUSUNTOPYYNTÖ HE LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELAS-
TUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAIN-
SÄÄDÄNNÖKSI, KESKUSTELU 
 

Seutujohtaja Nurminen 30.7.2020 
 
Sote-maakuntien perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lakiesi-
tykset ovat lausuntokierroksella 15.6. - 25.9.2020. Lausuntopyyntöön 
vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausunnon voi antaa myös 
sähköisesti STM:lle.   

 
Kuntajohtajakokous keskusteli asiasta 26.6. ja totesi tarpeelliseksi poh-
justaa kuntien omia lausuntoja yhteisillä pääviesteillä. Lisäksi nähtiin 
tarpeellisena valmistautua Pirkanmaan kuntien yhteiseen lausuntoon, 
jota valmistellaan maakunnan kuntajohtajakokouksessa 14.8.2020.  
 
Kuntajohtajakokous nimesi yhteisten pääviestien valmisteluun Tampe-
reen valmisteluryhmän tueksi Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Ma-
rika Lanteen ja Ylöjärven terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahden.  
 
Yhteisistä pääviesteistä on keskusteltu kuntajohtajakokouksessa 
7.8.2020 ja 21.8.2020.  
 
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho esittelee pääviestien valmistelutilan-
netta. 
 
Liite 
- Luonnos keskeisistä yhteisitä viesteistä kuntien lausuntoihin. 

- Tampereen lausuntoluonnos, toimitetaan maanantaina 24.8. 

Seutuhallitus 26.8.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 

 
Seutuhallitus päättää  
 
keskustella pääviesteistä HE luonnoksen lausuntovalmisteluun. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  Riitta Ollila ja Sinikka Torkkola poistuivat kokouksesta. 
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103 § TYÖRYHMÄRAKENTEEN UUDISTAMINEN 
 

Seutujohtaja Nurminen 30.7.2020 
 
Seutustrategian toteuttamiseksi kuntayhtymässä toimii kuntien edusta-
jista muodostuvia asiantuntijatyöryhmiä, jotka valmistelevat tehtävä-
alueensa mukaisia seudullisia kehittämisasioita kuntajohtajakokouk-
seen ja seutuhallitukseen. Osa asioista valmistellaan työryhmän omaan 
käyttöön.  
 
Seutuhallitus on asettanut kaudelle 2017-2021 neljä päätyöryhmää: 
maankäyttö- ja asuminen työryhmä, liikennejärjestelmä työryhmä, hy-
vinvointipalvelujen työryhmä sekä infrapalvelujen työryhmä. Työsken-
telyä ohjaa seutustrategian lisäksi kuntayhtymän talousarvio ja toimin-
nalliset tavoitteet. 
 
Talvella 2020 käynnistyi keskustelu seutuyhteistyön uudistamisesta tee-
malla, joka liittyy tulevaisuuden ennakointiin ja kestävän kaupunkiseu-
dun poikkialaiseen kehitykseen. Tuloksena kuntayhtymään rekrytoitiin 
uusi kehittämispäällikkö ja muotoiltiin työryhmärakenteen perusteita. 
Pääratkaisuksi valikoitui uuden työryhmän perustaminen tulevaisuuden 
ennakointiin ja kestävän kaupunkiseutukehitykseen. Uuden työryhmän 
tehtävänä olisi lisäksi huolehtia seudullisesta ilmastotyöstä ja Hiilineut-
raali Tampereen seutu –tavoitteen koordinoinnista.  
 
Uuden työryhmän jäsenet koottaisiin jäsenkunnista, minkä lisäksi työ-
ryhmään kutsuttaisiin pysyviä asiantuntijoita sidosryhmistä tai teema-
kohtaisia asiantuntijoita. Työryhmän vastuuvalmistelijana toimisi kehit-
tämispäällikkö Antti Lippo, joka jatkovalmistelisi ja tarkentaisi työryh-
män rakennetta, toimintatapaa ja työskentelyä. 
 
Järjestelyssä infra-työryhmän toiminnan tukeminen seudullisena päät-
tyy, ja kunnat ratkaisevat keskenään työn jatkumisen.  Seudullisesti 
merkittävää liikennejärjestelmätyöskentelyä vahvistettaisiin ni-
meämällä kuntien tekniset johtajat (tmv) liikennejärjestelmätyöryhmän 
jäseniksi. 
 
Hyvinvointiympäristön kehittäminen siirtyisi Infra-työryhmältä Hypa-
työryhmälle sen resurssien mukaan toteutettavaksi. Vaihtoehtona on 
huomioida hyvinvointiympäristö-teema poikkialaisena hankepohjaisena 
kehittämisteemana.  
 
Kaikki työryhmät toimisivat jatkossakin seutustrategian ja kuntayhty-
män tavoitteiden pohjalta ja valmistelisivat asioita esiteltäväksi ja rat-
kaistavaksi kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle.  Työryhmät 
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rakentaisivat yhdessä keskinäistä monipuolista asiantuntijuutta hyödyn-
täen Tampereen kaupunkiseutu –brändiä ja tukisivat kaupunkiseudun 
kuntien menestymistä. 
 
Kehittämispäällikkö Antti Lippo esittäytyy kokouksessa. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää 
 
hyväksyä työryhmärakenteen jatkovalmistelun esitetyltä pohjalta 
 
että Infra-työryhmän työskentely päättyy kuntayhtymän fasilitoimana ja 
että työryhmän toiminnan jatkamista suositellaan kuntavetoisena.  
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta. 
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104 § KANSALLINEN KAUPUNKISTRATEGIA 
 

Seutujohtaja Nurminen 30.7.2020 
 
Kaupunkipoliittisen keskustelun seuranta ja siihen vaikuttaminen on 
tärkeä edunvalvonnan kohde seutuyhteistyössä. Seutuhallituksen halli-
tusohjelmatavoitteissa on painotettu suurten kaupunkiseutujen asemaa 
Suomessa. Kuntajohtajakokous ja seutuhallitus ovat käynyt huhtikuussa 
2020 keskustelua Marinin hallitusohjelman mukaisesta kansallisen kau-
punkistrategian laadinnasta ja vaikuttamisesta sen sisältöön.  
 
Kansallisella kaupunkistrategialla on tarkoitus vastata kaupungistumi-
sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman laaja-
alaiset tavoitteet huomioon ottaen. Strategian aikajänteeksi kaavaillaan 
vuotta 2030 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.   
 
Työ on valtioneuvoston yhteinen sateenvarjo eri ministeriöiden kau-
punkipoliittisille työvälineille, joita ovat mm. MAL-sopimukset (YM, 
LVM, VM, TEM) sekä innovaatio- ja ekosysteemisopimukset (TEM), kes-
tävä kaupunki –ohjelma (YM), valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma (LVM) sekä kansallinen aluekehittämispäätös (TEM). Val-
mistelua johtaa valtiovarainministeriöön nimetty projektijohtaja Tkt 
Emma Terämä. Valmistelua ohjaa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 
(TEM), jossa on mukana 24 suurimman kaupungin johtajat, Tampe-
reelta pormestari Lauri Lyly. Strategiatyön sihteeristössä toimii strate-
giajohtaja Reija Linnamaa ja pyöreän pöydän sidosryhmäkeskusteluun 
on osallistunut seutujohtaja.  
 
Kansallisen kaupunkistrategian luonnos on kommentoitavana 12.8 asti 
sähköisessä otakantaa.fi -palvelussa. Kyselyssä pyydetään kommentoi-
maan strategian tunnuslausetta, visiota, missiota, kumppanuuteen pe-
rustuvaa toimintatapaa sekä strategian painopisteitä. Painopisteet ovat 
elinvoimainen kaupunki, hyvinvointia jokaiselle, toimivat yhteydet ja 
ilmastoviisas kaupunki: 
 
Elinvoimainen kaupunki 1/3: Kaupungeissa konkretisoituu yrityselä-
män, tutkimustoiminnan sekä julkisen sektorin liitto. Kaupungit toimivat 
luontevasti osaamisen ja innovaatiotoiminnan sekä yritystoiminnan ke-
hittämisen alustoina. Kriisitilanteen jälkeisessä maailmassa hyödyn-
nämme saavutettua uutta kilpailuetua, jota syntyy esim. Suomen kehit-
tyneestä digitalisaatiosta ja suomalaisten valmistamisverkostojen ko-
rostumisesta. Kestävän kasvun luomisessa apuna on kestävään elvytyk-
seen tehtävät satsaukset, kuten Green Deal Euroopassa. 
 
Elinvoimainen kaupunki 2/3: Kaupungit ja valtio yhdessä luovat maail-
manluokan osaamiskeskittymät ja innovaatioympäristöt, jotka ankku-
roivat yrityksiä Suomeen ja houkuttelevat myös kansainvälisiä osaajia ja 
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investointeja. Työnteon paikkariippumattomuus edesauttaa työvoiman 
liikkuvuutta sektoreiden välillä. Osaamisen tason nostaminen sekä kor-
keakoulutasoinen tutkimus mahdollistavat Suomen ja kaupunkien kil-
pailukyvyn. 
 
Elinvoimainen kaupunki 3/3: Julkisten resurssien niukkeneminen ja yh-
täaikainen paine digitaalisten välineiden hyödyntämiseen ajavat kohti 
suuria rakenteellisia palveluinnovaatiota. Kaupunkien ja valtion lähenty-
nyt yhteistoimintasuhde ja tiivis kumppanuus tarvitaan palvelujen yh-
teistuotannossa. Uudistamme palveluiden tuotantotavan ja -rakenteen 
ottamalla asiakkaat mukaan suunnitteluun eri menetelmin. Digitaali-
suuden sekä tekoälyn hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä sekä 
kehittämisessä avaa kustannustehokkaita mahdollisuuksia palvelutuo-
tantoon. Luovan talouden innovaatiot ja luovan osaamisen hyödyntämi-
nen eri toimialoilla vahvistavat uutta liiketoimintaa ja arvonlisäystä. 

 
Hyvinvointia jokaiselle 1/2: Kaupungit ja valtio kohtaavat yhdessä niin 
sosiaalisen, väestöryhmien välisen kuin eri alueiden välisen eriarvoistu-
misen. Tarvitsemme yhteisen tietopohjan eriarvoistumisen ennaltaeh-
käisyyn. Hyödynnämme terveys- ja hyvinvointitietoa ennakoinnissa ja 
tiedolla johtamisessa. Päätöksenteossa ja toimenpiteissä tuetaan moni-
muotoisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä. Vahvistamme välittämi-
sen kulttuuria ja toimintatapoja sekä osallisuuden uusia muotoja yhteis-
työssä järjestöjen kanssa. Turvaamme hyvinvointipalvelujen laadun ja 
vaikuttavuuden luomalla ajanmukaiset hyvinvointipalvelut osallistavasti 
ja ihmislähtöisesti. Ihmisten toimijuuden tukeminen vahvistaa hyvin-
vointiyhteiskunnan edellytyksiä.  
 
Hyvinvointia jokaiselle 2/2: Toimivat kaupunkiympäristöt ja palveluket-
jut tukevat kestäviä elintapoja ja mielen hyvinvointia. Varmistamme, 
että kaupungin eri alueet ovat viihtyisiä, toimivia, terveellisiä ja turvalli-
sia sekä saavutettavia. Edistämme asumisen kohtuuhintaisuutta ja asu-
mismahdollisuuksien monipuolistumista. Yhteiset toimintatavat lisäävät 
arjen turvallisuuden ja sosiaalisen kestävyyden kokemusta. Vastaiskuna 
työllisyyden ja toimeentulon heikkenemiselle tuotamme toiminta- ja 
työkykyä tukevia ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia ja terveyttä sekä tur-
vallisuutta edistäviä palveluita. Yhdistämme elinikäisen oppimisen elä-
mänpolkuun. Tuemme kulttuurihyvinvoinnin palveluita, jotka lisäävät 
eri elämänvaiheissa olevien ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja sosiaa-
lista pääomaa. 
 
Toimivat yhteydet 1/3: Valtio, kaupungit ja yritykset toimivat yhdessä 
globaalien yhteyksien ja kilpailukykyisen tavaralogistiikan kehittä-
miseksi. Edistämme kuljetusten digitalisaatiota, uusien teknologioiden 
syntymistä ja kestäviä ratkaisuja. Kehitämme dataverkkoja, tiedon saa-
tavuutta ja yhteentoimivuutta tiedolla johtamisen, automaation ja ro-
botisaation vauhdittamiseksi. Hyödynnämme kevään 2020 digiloikan 
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kokemukset ja jatkamme digitalisaation ja sen edellyttämien toiminnan 
muutosten edistämistä edelleen. Lisäämme julkisten palveluiden digita-
lisaatiota saavutettavuus ja osaaminen varmistaen ja polarisaatiota es-
täen. 
 
Toimivat yhteydet 2/3: Kaupungeilla on kullakin omat erityiset haas-
teensa saavutettavuudessa. Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja kansainvä-
linen asema sekä kaupunkiseutujen asema maan sisäisessä kaupunki-
verkostossa ovat sidoksissa saavutettavuuteen. Liikennejärjestelmä tu-
lee nähdä ja sitä tulee kehittää kokonaisuutena. Tämä edellyttää yhtei-
sen tilannekuvan ylläpitoa ja ennakointitiedon sekä vaikutusten arvioin-
nin yhtenäisten menetelmien kehittämistä. 
 
Toimivat yhteydet 3/3: Edistämme työssäkäyntialueiden toimivuutta ja 
kaupunkiseutujen saavutettavuutta. Kehitämme joukkoliikennettä ja 
edistämme kevyen liikenteen toimivuutta. Varmistamme, että liikku-
mispalvelut ja matkaketjut toimivat käyttäjälähtöisesti, ja että yhä suu-
remmalla osalla ihmisistä on mahdollisuus käyttää kestäviä kulkumuo-
toja. Ennakoimme liikkumistarpeiden muutokset yhdyskuntarakenteen 
kehittämisessä. Saavutamme suurimman hyödyn, kun valtio ja kaupun-
git käyttävät oman keinovalikoimansa mahdollisuuksia yhteistyössä. Ke-
hitämme kumppanuutta ja sopimuksellisuutta kaupunkien yhdyskunta- 
ja liikennehankkeiden toteutuksessa. 
 
Ilmastoviisas kaupunki 1/2: Suomen kunnianhimoinen hiilineutraalius-
tavoite 2035 vaatii yhteistä ponnistusta. Valtio tunnistaa kaupunkien 
merkittävän roolin ilmastotyössä ja kannustaa kestävyysmurroksen to-
teuttamiseen ohjaamalla toimintaa lainsäädännöllä ja kannusteilla. 
Maankäytön suunnittelun ja kestävän yhdyskuntarakenteen hyödyntä-
minen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaatii vielä työtä. Hiilineut-
raalit luontokaupungit ovat viihtyisiä ja terveellisiä paikkoja elää.  
 
Ilmastoviisas kaupunki 2/2: Kaupungeissa on useilla osa-alueilla edetty 
isoin harppauksin. Suurimpina haasteina ovat siirtyminen kestävään liik-
kumiseen ja energiantuotantoon. Energiantuotannon rinnalla tarkaste-
lemme energiajärjestelmää kokonaisuutena. Uusiutuvaan energiaan 
siirtyminen ja siihen liittyvä kehittämistyö luo Suomelle uusia työpaik-
koja ja vientimahdollisuuksia. Hyödynnämme kaupungeissa syntyvien 
kiertotalousratkaisujen mahdollisuudet. 
 
-------- 
 
Strategian sisällön voi katsoa tukevan Tampereen kaupunkiseudun ylei-
siä tavoitteita maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä sekä 
hyvinvoivan yhteisön ja hiilineutraalisuuden edistämisessä. Strategian 
painopisteet ovat otsikkotasolla tiivistyneet ja samalla painotus digitali-
saation hyödyntämisen mahdollisuuksista on vahvistunut kevään 2020 
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kokemusten perusteella. Strategiassa todetaan tarve valtion ja kuntien 
kumppanuuden vahvistamiselle ja toimenpiteitä ohjaavan tilannekuvan 
ylläpitämiselle. Tämä tukee mm. MAL-menettelyn ja ekosysteemisopi-
muksen ym. politiikkavälineiden edelleen kehittämistä. Strategialuon-
noksessa tunnistetaan myös kaupunkiseutujen kansainvälisyys ja näiden 
työssäkäyntialueiden toimivat yhteydet, joka on tärkeä Tampere-Hel-
sinki –yhteyden (Suomi-rata) kehittämiselle sekä Tampere-Pirkkala len-
toaseman ylläpidolle. Strategialuonnoksessa huomioidaan yleisesti kau-
punkien erilaisuus, sen sijaan suurimpia kaupunkiseutuja ei tunnisteta 
omana ryhmänään.  
 
Strategian viimeistelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota strategian 
toimeenpanoon, joka viimekädessä ratkaisee sen vaikuttavuuden suo-
malaiselle kaupunkipolitiikalle.  

 
Liite:  

- pp-esitys kaupunkistrategialuonnoksesta 

Seutuhallitus 26.8.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää 
 
käydä keskustelun luonnoksen sisällöstä Tampereen kaupunkiseudun 
tavoitteiden näkökulmasta. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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105 § KUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUDET 
9.40-9.45 

Hallintosäännön 14 § mukaan kuntayhtymän sopimukset, sitoumukset, 
kirjelmät ja valtakirjat allekirjoitetaan seutuhallituksen määräämällä ta-
valla. Seutuhallitus myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudet. 
 
Seutuhallitus on kokouksessaan 23.5.2007/83§ myöntänyt kuntayhty-
män nimenkirjoitusoikeuden seutujohtaja Päivi Nurmiselle yksinään.   
 
Seutuhallitus on kokouksessaan 30.8.2017/105§ myöntänyt kuntayhty-
män nimenkirjoitusoikeuden seutuhallituksen puheenjohtajalle Lauri 
Lylylle yksinään. 
 
Seutuhallitus on kokouksessaan 7.3.2018/29§ myöntänyt kuntayhty-
män nimenkirjoitusoikeuden seutusihteeri Juhani Pohjoselle yksinään. 
 
Tiedonsiirtoon mm. palkka-, vero- ja eläkeasioissa otetaan käyttöön 
Suomi.fi-asiointi, johon tarvitaan alle 4 kuukautta vanha todistus kun-
tayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista. Suomi.fi-asiointi korvaa aikaisem-
mat KATSO-tunnukset. 
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

seutuhallitus päättää 
 
myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden seutujohtaja Päivi Nur-
miselle yksinään, 
 
myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden seutuhallituksen pu-
heenjohtajalle Lauri Lylylle yksinään ja 
 
myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden seutusihteeri Juhani 
Pohjoselle yksinään. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho 

 puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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106 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 
 

Kokousmenettely 
Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen hillintä muuttivat merkittä-
västi kokouskäytäntöjä keväällä 2020. Kuntalakiin tehtiin määräaikainen 
muutos, jotta kokousten pitäminen sähköisenä oli mahdollista riippu-
matta siitä, mitä organisaation hallintosäännössä asiasta säädettiin. Vä-
liaikainen muutos on päättynyt, joten mahdollisten vastaavien tilantei-
den varalle on tarkoituksen mukaista ottaa hallintosääntöön tarpeelli-
set säädökset, jotka jatkossa mahdollistavat kaikkien kuntayhtymän toi-
mielimien kuntalain mukaiset sähköiset kokoukset.  
 
Kokousmenettelyä koskien hallintosääntöön tulee tehdä seuraavat 
muutokset, jotka on korostettu punaisella selostustekstissä. 
 
(lisätään uusi pykälä) 
28 § Sähköinen kokous  
 
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä. 
 
Seutuhallitus tai sen nimeämä toimihenkilö vastaa, että sähköisiin ko-
kouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset 
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tieto-
turvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta pai-
kasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 
 
28 29 § Kokousaika ja -paikka (pykälien numerot muuttuvat vastaavasti) 
 
41  42 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
 

1) Järjestäytymistietoina: 
toimielimen nimi; 
käytetty päätöksentekotapa (varsinainen kokous, sähköi-
nen päätöksentekomenettely, sähköinen kokous) 
kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; 
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läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ol-
lut läsnä; 
sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
 
Tiedonhallinta ja asiakirjahallinto 
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) tuli voi-
maan 1.1.2020. Kuntayhtymä tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhal-
lintayksikkö. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhal-
linta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Järjestäminen tarkoit-
taa tiedonhallinnan vastuiden määrittelyä, ajantasaista ohjeistusta, 
henkilöstön koulutuksen järjestämistä, asianmukaisten työkalujen hank-
kimista sekä valvonnan järjestämistä. Hallintosääntöön tulee lisätä, että 
seutuhallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan vastuut, käytännöt ja val-
vonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä. Tiedonhallintalaki 
muuttaa asiakirjahallintoa johtavan toimihenkilön tehtäviä. Asiakirjahal-
lintoa johtava toimihenkilö ei enää hyväksy kaupungin arkistonmuodos-
tussuunnitelmaa, vaan hyväksyy tiedon käsittelyn, säilytyksen ja arkis-
toinnin ohjeistuksen. 
 
Edellä mainitusta johtuen hallintosääntöön tulee tehdä seuraavat muu-
tokset, jotka on korostettu punaisella selostustekstissä. 
 
6 TIEDONHALLINAN JA ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 
 
53 54 § Seutuhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät  
 
Kuntayhtymä on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. 
Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta lain vaati-
musten mukaisesti. Seutuhallitus toimii tiedonhallintayksikön johtona. 
Seutuhallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan vastuut, käytännöt ja val-
vonta on määritelty kuntayhtymän tehtävissä.  
 
Seutuhallitus vastaa, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vas-
tuut ja valvonta on määritelty eri tehtävissä sekä 

1) Vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötieto-
jen käsittelyn toteuttamisesta,  
2) Määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan toimi-
henkilön, 
 
3) Antaa tarvittavat tarkemmat määräykset asiakirjahal-
linnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan toimi-
henkilön, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallin-
nosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,   
4) Päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) 
yleisistä periaatteista sekä 
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5) Nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekiste-
rinpitäjät. 
 

54 55 § Asiakirjahallintoa johtavan toimihenkilön tehtävät 
 
Asiakirjahallintoa johtava toimihenkilö johtaa seutuhallituksen alaisena 
asiakirjahallintoa ja vastaa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista 
sekä 

 
1) Vastaa seutuhallituksen asiakirjahallinnon viranomais-
tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 
2) Ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän 
tiedonhallintaa, 
3) Hyväksyy tiedonohjaussuunnitelman, tiedon käsittelyn, 
säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen 
4) Vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asia-
kirjatiedoista, 
5) Laatii asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät 
hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 
6) Huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja 
neuvonnasta. 
 

Seutuhallitus 26.8.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle 
 
että hallintosääntöön hyväksytään selostuksessa esitetyt muutokset ja 
 
että muutokset tulevat voimaan yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen 
1.10.2020. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi. 
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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107 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Seutusihteeri Pohjonen 12.8.2020 
 
Perussopimuksen 4 §:n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy tar-
kastussäännön ja hallintosäännön. 
 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä-
hintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kun-
nanhallituksille. 

 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 10.9.2020 klo 12.00 ja 
 
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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108 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 
 
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottami-
sesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, 
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään dele-
goida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. 
 
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat  
12.6.-17.8.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 26.8.2020 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 12.6.-17.8.2020 ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutuassistentti Aila Halsinaho  
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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109 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
 
Päätetään syksyn kokousten osalta kokousmenettelyt. 
 
26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 

 
Päätös.   Pidetään ylimääräinen kokous 9.9. klo 8.00. Kokouksen esityslista posti-

tetaan 4.9.2020. 
 
Syksyn kokoukset pidetään seuraavasti: 
9.9. Teams-kokous  
30.9. Teams-kokous  
28.10. Työpajakokous, pyritään järjestämään läsnäkokouksena  
25.11. Työpajakokous, pyritään järjestämään läsnäkokouksena  
16.12. Ratkaistaan myöhemmin 
 
 
 
 

111 § MUUT ASIAT 
 
  Ei muita asioita. 
 
 
112 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 9.45. 
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