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168 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Lyly avasi kokouksen klo 8.15.
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169 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla
jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa.
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 9.12.2020.
Hallintosäännön 28 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä
toimintaympäristössä.
Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teams-kokouslinkki on lähetetty seutuhallituksen jäsenille 9.12.2020.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Puheenjohtaja Lyly:
Todetaan, että kokous pidetään sähköisellä Teams-työskentelyalustalla.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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170 § 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.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Puheenjohtaja Lyly:
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Stiina Lahikainen.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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171 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista on toimitettu sähköisesti 9.12.2020.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Puheenjohtaja Lyly:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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172 § EDELLISEN KOKOUKSEN 25.11. PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Seutusihteeri Pohjonen
Valtio on antanut ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian hillitsemiseen.
Seutuhallituksen 25.11.2020 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta
syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.
Kokouksista laaditut pöytäkirjat on jaettu kokouksen liitemateriaaleissa.
Liite:
- seutuhallituksen pöytäkirja 25.11.2020
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Puheenjohtaja Lyly:
Seutuhallitus päättää
hyväksyä kokousten 25.11.2020 pöytäkirjan ja
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdollisimman pian koronaepidemian niin salliessa.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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173 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Seutuhallituksen kokouksen 25.11. toimeenpano
ASIAT
Kuntayhtymän toiminnalliset
tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2021
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Asuinalueiden eriytymiskehitys
kaupunkiseudulla, loppuraportti
Seudun asuntopoliittisen ohjelman valmistelu, asumisen tilannekuva ja työpaja

TOIMEENPANO
Yhtymäkokouksessa 17.12.2020.
Yhtymäkokous on koolla
17.12.2020 klo 12.00 alkaen.
Raporttia hyödynnetään asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa ja
muussa seudullisessa suunnittelussa.
Tietoaineistoja hyödynnetään
asuntopoliittisen ohjelman viimeistelyssä.

Kuntajohtajakokouksen muistio 27.11.2020.
Seutufoorumi pidettiin onnistuneesi 3.12.2020 striimattuna livelähetyksenä.
Edunvalvonta/vaikuttaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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174 § LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE, TYÖN OHJELMOINTI
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kehittää lähijunaliikennettä. Lähijunaliikenteen kehittämisestä on käynnissä monentasoisia
keskusteluja useiden eri toimijan näkökulmista. Seudun resurssien tarkoituksenmukaiseksi hyödyntämiseksi on tarvetta päivitetylle, pitkäjänteiselle näkemykselle junaliikenteen kehittämisen visiosta, tarpeista ja
kehittämisen edellytyksistä, jotta keskustelusta voidaan siirtyä tarkoituksenmukaiseen toimintaan.
Vuonna 2012 laadittiin ensimmäinen seudullinen lähijunaliikenteen kehittämisselvitys. Sittemmin Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ja
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 on määritelty lähijunaliikenteen kehittämissuunniksi Lempäälän ja Nokian suunnat ja Oriveden suuntaa kehitetään taajamajunaliikenteeseen tukeutuen. Myös Ylöjärven suunnan raiteiden käytön edellytyksistä on keskusteltu em. suunnitelmien jälkeen. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmä-suunnittelussa raideliikenteen kehittämiseen on ollut esillä määrärahojen lisääminen kaupunkiseuduilla.
Lähijunaliikenne on koko seudun ja valtion yhteinen asia, ja siksi lähijunaliikenteen edistämisellä on ollut keskeinen rooli seudun kuntien ja
valtion välisissä MAL-sopimuksissa vuodesta 2010 alkaen. MAL-sopimuksessa vuosille 2022-2023 on sovittu lähijunaliikenteen kehittämisselvityksen laatimisesta, jonka ohjelmointi on nyt käynnistetty.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru on laatinut luonnoksen työsuunnitelmaksi kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja -tarpeet
selvityksestä. Selvitystyön nimessä olevan kehittämisvisio-termin mukaisesti työssä on tavoitteena saavuttaa yhteinen ymmärrys ja näkemys
siitä, millaista roolia lähijunaliikenteelle Tampereen kaupunkiseudulle
on perusteltua tavoitella. Selvitystyön nimen kehittämistapeet-termin
mukaisesti, työn toisena tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys ja
näkemys siitä, millaisia toimenpiteitä määritettävän vision saavuttaminen edellyttää. Tämän ymmärryksen pohjalta on tavoitteena suunnata
rajallisia resursseja oikeisiin toimiin ja vauhdittaa keskeisten toimenpiteiden toteutumista.
Lähijunaliikenteen kehittäminen on teema, joka edellyttää useiden eri
toimijoiden samansuuntaista yhteistyötä. Tämän työn operatiivisena
tavoitteena on siis myötävaikuttaa siihen, että em. toimijoilla on mahdollisimman samanlainen ymmärrys esimerkiksi lähijunaliikenteen kehittämisen kysynnästä ja sen lisäämisen potentiaalista, investointien ja
operoinnin kustannuksista sekä toimenpiteiden mahdollisista aikatauluista. Tavoitteena on, että yhteisen ymmärryksen myötä voidaan myös
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sopia periaatteista ja tiekartasta, joilla kehittämisvision edellyttämiä toimenpiteitä pannaan toimeen.
Seudun ja sen kuntien sekä maakunnan ja valtion tahoilla on laadittu
useita teknisluonteisia selvityksiä siitä, millaisia kehittämistarpeita ja
mahdollisuuksia seudun junaliikenteessä on. Nämä selvitykset muodostavat keskeisen lähtökohdan tälle työlle. Tämän työn keskeinen lisäarvo
yhteisen ymmärryksen tuottamiseksi on dialogin ja sidosryhmäyhteistyön menetelmillä saavutettavat näkemykset kehittämisen päämääristä
ja rajoitteista.
Työssä laaditaan vaihtoehtoisia skenaarioita mahdollisista tulevaisuuksista ja hahmotetaan niistä visio seudun lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Aiempia tietoja täydennetään ja kootaan yhteen vision edellyttämän kehityspolun määrittämiseksi. Kehittämispolun toimenpiteiden
toteuttamisedellytykset määritetään. Jotta työssä saavutetaan konkreettiset ja laajasti hyväksytyt askelmerkit tuleviin toimenpiteisiin, visiota, kehityspolkua ja toimeenpanon periaatteita tulee varautua iteroimaan.
Selvityksen toteuttamiseksi toteutetaan kaksi erillistä konsulttihankintaa:
osa A. käsittää seudun lähijunaliikenteen kehittämiselle asetettujen
odotusten kartoituksen ja analysoinnin, kehittämisvision asettamisen
sekä tahtotilan muodostamiseen tähtäävän keskustelun fasilitoinnin.
osa B. käsittää kehittämisvision ja kehittämistarpeiden määrittämisen
edellyttämän tietopohjan tuottamisen tiekarttaan asti.
Osan A ja osan B mukainen työ hankitaan konsultilta. Tavoitteena on
käynnistää osa A tammikuussa ja osa B helmikuussa. Kokonaisselvitys
on tavoitteena toteuttaa vuoden 2021 aikana.
Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja -tarpeet selvityksen alustavaa työohjelmaa ja kilpailutusta on käsitelty liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 11.11.2020.
Kilpailutuksen ja konsultin valinnan aikataulu on suunniteltu seuraavaksi.
o tarjouspyynnön seutukäsittelyt LJ 9.12., KJK 11.12., SH 16.12.
o tarjouspyynnön viestit konsulteille ja julkaisu netissä 16.12.
sekä viesti Hilmaan, jolloin julkaisu oletettavasti 17. tai 18.12.
o konsulttien ilmoittautuminen tarjouskilpailuun ja kysymysten
esittäminen 15.1. mennessä
o vastaukset kysymyksiin 20.1. mennessä
o tarjousten esittelytilaisuudet välillä 1.-5.2.
o ratkaisu konsultinvalinnasta 8.2.
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o palaveri valittavan konsultin kanssa 10.2.
o tarjouksen hyväksyminen LJ 17.2.
Kuntajohtajakokous 11.12.2020 käsittelee asiaa.
Liite:
- työohjelma
Marko Jarva poistui kokouksesta.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
käynnistää lähijunaliikenteen tavoitteellisen tulevaisuuskuvan ja toteutuksen tiekartan laatimisen sekä
hyväksyy liitteen mukaisen työohjelman.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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175 § EHDOTUS TULEVAISUUDEN ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLISTA
Kehittämispäällikkö Lippo
Ennakoinnin toimintamallin kehittämisen yhteydessä järjestettiin syyskuussa seudun kuntien haastattelukierros (seutustrategiaryhmä laajennettuna), jossa selvitettiin mm. kuntien odotuksia ja tarpeita seudulliselle ennakointityölle ja sen fokukselle, sekä kuntien omaa ennakointityötä. Haastatteluiden keskeiset havainnot ja syötteet toimintamalliin
olivat:
-

Tarve kuntien strategista aikajännettä (1-4 vuotta) pidemmän aikavälin tarkastelulle

-

Tarve syventää ennakointityötä ja tulevaisuuden hahmottamista
megatrendien seudullisista vaikutuksista mm. nouseviin ilmiöihin ja
heikkoihin signaaleihin, sekä vertailemalla seutua muiden vastaavien kaupunkiseutujen kehitykseen maailmalla

-

Tarve lisätä ymmärrystä ennakoinnin menetelmistä ja jalkauttaa
niitä kuntiin ja niiden omiin prosesseihin

-

Tarve luoda seudullista tulevaisuuden tahtotilaa ja näkemystä suunnasta, johon maailma kehittyy.

Haastatteluyhteenveto on jaettu haastatelluille. Kuntahaastatteluiden
jälkeen on tavattu myös muita sidosryhmiä.
Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu kuntien näkemysten lisäksi
mm. VNK:n, Sitran ja ReFo-mallin (EMMA-hanke, 2013) suosituksia ennakoinnin toimintamallien rakentamisesta. Seututoimisto ehdottaa ennakointityötä tehtävän jatkossa nimellä Seutuluotsi (vrt. VNK:n kansalliseen ennakointiin keskittyvä Ennakointiluotsi.)
Seutuluotsin työssä on kaksi osa-aluetta:
1 Tulevaisuuden luotaaminen: ymmärryksen kerääminen toimintaympäristön (PESTEC) muutostekijöistä, ilmiöistä ja trendeistä ja niiden
mahdollisista kehitysvaihtoehdoista. Keinovalikoimana on mm. havaintohaavi (www.tampereenseutu.fi/havaintohaavi), muiden tuottama
olemassa oleva ennakointitieto, skenaariotyöskentely, tulevaisuusverstaat, SWOT, kyselyt, tilastotieto ja benchmarking.
2 Tulevaisuuden tekeminen: Tulevaisuuden suunnittelu ja haluttujen
tulevaisuuksien edistäminen. Keinovalikoimana seudulliset työvälineet
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(seutustrategia, rakennesuunnitelma, MAL-sopimus, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, työryhmien ohjelmat ja toimintamallit jne.)
Seutuluotsin jäseniksi kutsuttaisiin edustajat seudun kunnista ja strategisista ennakointikumppaneista (esim. Business Tampere, Pirkanmaan
liitto, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät, TUNI.). Seutuluotsiin nimettäisiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutuluotsin
tehtävänä olisi sparrata ennakointityötä ja ennakoinnin agendan muodostamista, sekä osaltaan jalkauttaa ja levittää ennakointityön tuotoksia jäsenten omissa kanavissa. Seutuluotsi kokoontuisi vuosittain vähintään neljä kertaa.
Varsinaiset ilmiölähtöiset ennakointiprojektit toteutettaisiin seudun
työryhmien ja tarvittaessa kumppanien tai muiden sidosryhmien
kanssa, seututoimiston fasilitoimana. Ennakointiprojektit tuottavat skenaarioita (kuvauksia vaihtoehtoisista tulevaisuuden kehityskuluista), varautumissuunnitelmia, toimenpidesuosituksia, blogikirjoituksia ja analyysiraportteja, joita viestitään monikanavaisesti eri sidosryhmille. Ennakointiprojektit myös syöttävät näkökulmia suoraan seudullisiin työvälineisiin, kuten rakennesuunnitelmaan tai seutustrategiaan.
Seutuluotsin työn keskiössä ovat kysymykset kuten ”miten elämme,
asumme, liikumme ja työskentelemme tulevaisuudessa, miten tulevaisuuden kaupunkiseudulla varmistamme olosuhteet hyvinvoinnille ja
otamme planeetan tarpeet huomioon?”.
Tunnistettuja ja ensimmäisenä käynnistettävät ennakointiprojektit liittyisivät uuteen asuntopolittiiseen ohjelmaan (työotsikko: Asukasprofiilit
2030+) ja ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen kysymyksiin. Tarkempi ennakoinnin agenda muodostetaan 2021 alkaen Seutuluotsin vetämänä ja vuorovaikutuksessa työryhmien kanssa.
Ennakointityöhön halutaan osallistaa myös laajemmin eri sidosryhmiä,
kuten järjestöjä ja asukasedustajia. Viestintää, työn tuotoksia ja avoimia
tilaisuuksia tarjottaisiin laajemmin seutuluotsiverkostolle, eli kaikille
seudullisesta ennakoinnista kiinnostuneille. Ennakointityö näkyy myös
Tampereen seudun kotisivuilla.
Liite:
- ennakointityön toimintamalli/PP-esitys
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutujohtaja Nurminen:
Seutuhallitus päättää
hyväksyä kaupunkiseudun tulevaisuuden ennakointimallin Seutuluotsin.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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176 § 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 taiteen 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 tarpeellisena sekä ehdotti sisältöjä selvitystyölle. Taiteen perusopetuksen ohjausryhmässä olivat edustettuina Tampereen seudun työväenopisto,
Tampereen konservatorio, Sara Hildén -akatemia, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/ Taito Pirkanmaa ry., Sorin sirkus, Pirkanmaan musiikkiopisto ja Suomen Teatteriopisto.
Korkeakouluharjoittelijan laatima selvitys
Seutuyksikkö palkkasi keväällä korkeakouluharjoittelija Eeva Leskisen laatimaan taiteen perusopetuksen nykytilakuvausta ja hän aloitti työn hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänannon pohjalta. Raportissa on kuvattu taiteen perusopetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystarpeita
Tampereen kaupunkiseudulla. Nyt käsittelyssä oleva ja valmis nykytilakuvaus on laadittu kolmea erilaista aineistoa hyödyntäen:
-

-

-

kaikille kaupunkiseudun alueella toimiville taiteen perusopetusta järjestäville oppilaitoksille on ensinnäkin osoitettu kysely oppilaitoksen
toiminnasta vuonna 2019
kyselyaineiston lisäksi jokaisesta kunnasta on haastateltu sivistys-,
kulttuuri- tai vapaa-aikajohtajaa ja neljää taiteen perusopetuksen oppilaitoksen rehtoria
tulevaisuudennäkymiä ja kunnallista sekä seudullista tahtotilaa on lisäksi 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 kaupunkiseudun kulttuurielämää ja lasten ja nuorten taidekasvatusta. Opetustarjonta on laadukasta ja opetusta on saatavilla monipuolisesti ympäri kaupunkiseudun.
Taiteen perusopetukseen osallistuu 5-15 prosenttia kaupunkiseudun kuntien 5-18-vuotiaista lapsista ja nuorista. Vaikka taiteen perusopetuksen kysyntä on kaupunkiseudulla suhteellisen vakaata, herättävät taiteen perusopetuksen tunnettuus ja tavoitteellisen harrastamisen kysyntä kysymyksiä
oppilaitoksissa ja kunnissa.
Kuntien taloudellinen tilanne on haastava, mikä heijastuu myös taiteen perusopetuksen toimintaedellytyksiin kunnissa. Tästä syystä yhdessäkään kunnassa 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 rakennettaessa oteta riittävästi huomioon taiteen perusopetuksen tarpeita.
Sekä strategiselle, että operatiiviselle seudulliselle yhteistyölle nähdään
kunnissa ja oppilaitoksissa selkeä tarve. Keskeisimmät strategisen yhteistyön mahdollisuudet liittyvät kuntien ohjausperiaatteiden yhtenäistämiseen ja taiteen perusopetuksen strategiseen kehittämiseen tietopohjaa vahvistamalla.

Korkeakouluharjoittelija Eeva Leskinen selostaa asiaa kokouksessa.
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen on kutsuttu kokoukseen.
Liite:
- Taiteen perusopetus Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila ja tulevaisuus -loppuraportti
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
hyväksyä loppuraportin ja
että hyvinvointipalvelujen työryhmä valmistelee jatkotoimenpiteet.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.
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177 § SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTIKYSELYJEN TULOKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Seutusihteeri Pohjonen
Taustaa
Seutuhallitus hyväksyi seutustrategian arvioinnille työohjelman kokouksessaan 17.6.2020. Työohjelmassa oli alustavasti suunniteltu seuraavat
vaiheet aikatauluineen:
Syys-lokakuu 2020
Arviointikehikon ja verkkokysymysten laatiminen
Kyselyn toteuttaminen ja ”raakatulokset”
Tiedonkeruu
Loka-marraskuu 2020
Ulkoisen raadin syötteet arviointiin
Kerätyn tiedon, kyselyn tulosten ja raadin syötteiden koonti
Työpajan ennakkomateriaali.
Työpaja/analyysi (SH+KJK)
Marras-joulukuu 2020
Arviointityö esillä seutufoorumissa (raadin paneeli ja ovensuukysely).
Arviointityön loppuraportin kokoaminen
Tammikuu- 2021
Loppuraportin käsittelyt
Ehdotus seutustrategian uudistamisen käynnistämisestä
Strategiatyöryhmän valmistelusta on toteutettu verkkokysely sekä kuntapäättäjille että sidosryhmille, toteutettu seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpaja sekä seutufoorumi.
MDI on koonnut tiivistelmä päättäjäkyselyn tuloksista
Kokonaisuudessaan vastaajat seudun kunnista ovat varsin tyytyväisiä
Tampereen kaupunkiseudun strategiaan. Strategian vaikuttavuus eri
mittareilla arvioidaan keskimäärin tasolle 3,3/5.
•

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmat seutustrategian vaikuttavuudessa poikkeavat jonkin verran toisistaan.
• Luottamushenkilöiden näkökulmasta seutustrategia on vaikuttanut aivan erityisesti houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin. Lisäksi myös monipuoliseen elinkeinorakenteeseen, toimivaan yhdyskuntarakenteeseen ja saavutettavuuteen.
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•

•
•

•

•

•

•

Viranhaltijoiden näkökulmasta seutustrategia on vaikuttanut
selvästi eniten toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi
myös saavutettavuuteen, houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin sekä parantanut kuntalaisten hyvinvointia.
Eri aluetasoilla tarkasteltuna seutustrategian nähdään vaikuttavan
eniten seututasolla.
Johtamisen välineenä tarkasteltuna seutustrategia on kirkastanut
seudun yhteistä visiota ja tavoitteiden kehittämistä niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin näkökulmasta. Tässä seutustrategia on myös onnistunut paremmin edelliseen kauteen verrattuna.
Toimeenpanoon liittyen seutustrategian nähdään erityisesti luovan
yhteisen tilannekuvan kaupunkiseudun kehittämiseen sekä ohjaavan strategisten toimenpiteiden suunnittelua niin viranhaltijoiden
kuin myös luottamushenkilöidenkin näkökulmasta. Aikaisempaan
verrattuna viranhakijat näkevät seutustrategian ohjaavan vahvemmin toimenpiteiden suunnittelua.
Tekijöiden sitouttamiseen liittyen viranhaltijoiden näkökulmasta
seutustrategia luo erityisesti yhteistyön pelisäännöt ja edistää keskinäistä luottamusta. Luottamushenkilöiden näkökulmasta seutustrategia taas motivoi ja aktivoi seutuyhteistyöhön.
Kumppanuuksien kehittämisessä seutustrategian nähdään vaikuttavan lähinnä yhteistyön tekemiseen valtionhallinnon ja kansallisen
tason organisaatioiden kanssa niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin näkökulmasta. Sen sijaan kansainvälisen yhteistyön
tekemiseen sekä yhteistyön tekemiseen seudun asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa seutustrategian ei juurikaan nähdä vaikuttavan.
Lisäarvon tuottajana viranhaltijat kokevat vahvasti, että seutustrategia tuottaa lisäarvoa seudun kestävälle kasvulle ja kehitykselle. Luottamushenkilöt taas kokevat seutustrategian lisäarvon erityisesti
kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja vetovoiman luomisessa.

•

Parasta mitä seutustrategia on saanut aikaan:
• Joukkoliikenne ja liikenneratkaisut
• Yhteistyön syveneminen
• Yhteisen tahtotilan kirkastuminen
• Seutustrategian epäonnistumiset
• Mikään teema ei noussut erityisen vahvasti esille
• Mainittuja asioita mm. maapolitiikka, kuntalaisten parempi
osallistaminen, Pirkkalan lentokentän kehittäminen, elinkeinoelämä, edunvalvonta, kuntien sitouttaminen ja ympäristökysymykset

•

Tärkeimmät kehittämiskohteet tulevalla kaudella
• Lisää konkretiaa
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Sote
Elinkeinopolitiikka ja työllisyys
Ilmastoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät
kysymykset
Seudun kilpailukyky
Yhteistyö
Edunvalvonta
Strategisten tavoitteiden kirkastaminen

MDI on koonnut tiivistelmän sidosryhmäkyselyn tuloksista
Vastaajilta kysyttiin kouluarvosanaa seutuyhteistyön onnistumiselle.
Keskiarvo annetuita arvosanoista oli 7,4.
Kaiken kaikkiaan eniten vaikutusta seutuyhteistyöllä nähdään olevan
houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin sekä toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Vastaajista 48 prosenttia näki, että seutuyhteistyöllä on ollut joko suuri tai erittäin suuri vaikutus houkutteleviin osaamis- ja innovaatioympäristöihin. Toimivaan yhdyskuntarakenteeseen
taas seutuyhteistyöllä on ollut suuri tai erittäin suuri vaikutus 42 prosentin mielestä.
Vähiten vaikutusta seutuyhteistyöllä nähdään olevan aluetaloutta vahvistavaan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikkaan, rajattomaan sijoittumisalueeseen sekä tasapainoisiin asuntomarkkinoihin.
Vastaajista suurin osa kokee, että seutuyhteistyö tuottaa lisäarvoa niin
kilpailukyvylle ja vetovoimalle, kestävälle kasvulle ja kehitykselle kuin
myös yhteisölle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Eniten lisäarvoa seutuyhteistyön nähdään tuottavan kaupunkiseudun kilpailukyvylle ja vetovoimalle.
Useassa vastauksessa nostettiin esille, ettei vastaaja ymmärrä mitä käsite seutuyhteistyö tarkoittaa tai mitä se tarkoittaa hallinnolliselta kannalta. Kiinnostavana nähdään se, miten liikkuminen seudun eri kuntien
välillä onnistuu.
Seutuyhteistyöllä ei nähdä juurikaan olevan vaikutusta vastaajien organisaatioiden toimintaan. Ainoastaan 15 prosenttia vastaajista koki, että
seutuyhteistyöllä on vaikutusta.
Vastauksissa nostettiin muun muassa esille, ettei tiedetä mitä seutuyhteistyö tekee. Lisäksi nostettiin esille myös se, että vaikka organisaatio
toimii seudullisesti, toimii se kuitenkin eri sisältöjen, toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Seutuyhteistyöltä peräänkuulutettiin hyvän tahdon
lisäksi tuloksia.
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Esille myös nousi, että seutuyhteistyön roolia yritysten välisen yhteistyön koordinoinnissa voisi vahvistaa. Seutuyhteistyön on nähty vaikuttaneen positiivisesti kulkuyhteyksiin autolla.
Tiivistelmä seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajan raakatuloksista
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun kilpailukykyyn ja
vetovoimaan?
arvosana
vastaajat (19 kpl)
5
2 vastaajaa
4
9 vastaajaa
3
7 vastaajaa
2
1 vastaajaa
1
ei mainintoja
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun kestävään kasvuun ja kehitykseen?
arvosana
vastaajat (19 kpl)
5
4 vastaajaa
4
11 vastaajaa
3
4 vastaajaa
2
ei mainintoja
1
ei mainintoja
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan) -5 (merkittävästi), miten seutustrategia
on onnistunut tuottamaan lisäarvoa kaupunkiseudun yhteisöön ja asukkaiden hyvinvointiin?
arvosana
vastaajat (18 kpl)
5
0 vastaajaa
4
4 vastaajaa
3
7 vastaajaa
2
7 vastaajaa
1
ei mainintoja
Arvio, kouluarvosanalla 4 (hylätty) -10 (kiitettävä) kuinka seudullisessa
yhteistyössä on kaiken kaikkiaan onnistuttu?
arvosana
vastaajat (17 kpl)
10
ei mainintoja
9
10 vastaajaa
8
5 vastaajaa
7
2 vastaajaa
6
ei mainintoja
5
ei mainintoja
4
ei mainintoja
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Muut arviointityövaiheet
Seutustrategian arviointityöhön sisältyy myös kattava konsultin kokoama toimintaympäristön analyysi, jota on esitelty seutuhallituksen ja
kuntajohtajien työpajassa sekä seutufoorumissa. Toimintaympäristöanalyysi kootaan loppuraporttiin.
Strategian arviointiin on saatu syötteitä myös ulkoiselta raadilta Seutufoorumin yhteydessä pidetyssä paneelikeskustelussa ja blogi-kirjoitusten muodossa. Raadin syötteet rikastuttavat loppuraporttia.
Seuraavat työvaiheet
Arviointityön konsultti koostaa loppuraportin strategiatyöryhmän kokoukseen 28.1.2021. Raporttiin kootaan tulosyhteenveto, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Kuntajohtajakokous käsittelee loppuraportin omalta osaltaan helmikuussa 2021 ja seutuhallitus hyväksyy raportin ja tekee sen pohjalta ehdotuksen strategian uudistamistyön
käynnistämisestä.
Kuntajohtajakokous 11.12.2020 käsittelee asiaa.
Liitteet:
- päättäjä- ja sidosryhmäkyselyjen tulokset

Päätösehdotus.

-

seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajan tulokset

-

toimintaympäristöanalyysin osio -Tampereen kaupunkiseudun positio C21-kaupunkiseutujen joukossa

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi arviointikyselyjen ja työpajan 28.10. tukokset sekä toimintaympäristöanalyysin,
käy ohjaavan keskustelun arviointityön loppuraportin laatimiseksi ja
että strategiatyöryhmä voi ohjata loppuraportin valmistelun.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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178 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista,
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle.
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat
18.11.-8.12.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten.
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla.
Liite:
- Koonti seutujohtajan päätöksistä
Päätösehdotus:

Seutuhallitus 16.12.2020
Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly:
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 18.11.-8.12.2020 ja
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
Piila Paalanen poistui kokouksesta.
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179 § SEURAAVAT KOKOUKSET
Vuoden 2021 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15
27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6.
Heinäkuussa ei kokousta
25.8., 29.9., 27.10., 24.11. ja 22.12.

180 § MUUT ASIAT
Keskusteltiin SOTE-uudistuksen vaikutuksista esim. Coxan ja Sydänsairaalan asemaan.
181 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.
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