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11 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
Muistio 11.12.2020, liitteenä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Seudullinen tietohallintoyhteistyö, ti-
lannekatsaus 

Seutuhallituksessa 27.1. Tavoitteet 
uudistetaan osana seutustrategian 
päivittämistä. 

Oksala, 
Syyni-
maa, TKS 

Hyvinvointiympäristön kehittämisoh-
jelma 2017-2020, arviointi  

Seutuhallituksessa 27.1. Hyvinvointi-
palvelujen työryhmä valmistelee jat-
kolinjausta seutustrategian päivitys-
prosessin jälkeen. 

TKS 

Vapaa-aikapalveluiden seudullinen ke-
hittäminen 

Työskentely jatkuu hyvinvointipalve-
lujen työryhmän ohjauksessa. 

TKS 

Kunnanhallitusten asuntopoliittinen 
tavoitetyöpaja 8.2.2021, valmistelu 

Esillä tässä kokouksessa. TKS 

Kuntajohtajakokouksen kevään työs-
kentely ja alustava kokousohjelma 

Esillä tässä kokouksessa. TKS 

Seutuluotsin kokoonpano Seutuluotsin aloituskokous on 
16.2.2021 

TKS 

Kuntajohtajakokouksen varapuheen-
johtajat vuodelle 2021 

Heidi ja Jaakko ovat aloittaneet ah-
keroinnin varapuheenjohtajina 

HR, JJ 
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12 § BUSINESS TAMPEREEN RAPORTOINTI 2020 JA TAVOITTEET 2021 
 
Toimitusjohtaja Harri Airaksinen 

 
Business Tampere Oy:n ja osakaskuntien välisen vuoden 2020 palvelu-
sopimuksen raportointi on valmistunut ja se esitellään kokouksessa.  
 
Poikkeuksellinen maailmantilanne huomioon ottaen tavoitteet ovat 
täyttyneet hyvin ja yhtiön toimintaa on kyetty muokkaamaan ketterästi 
tarpeita vastaavasti. Esimerkiksi apua saaneiden yritysten määrä on lä-
hes kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Lisäksi yrityskehityspalve-
luissa on otettu merkittävä digiloikka. Yrityksiä on autettu erityisesti ra-
hoituksen ja kansainvälistymisen kysymyksissä. Yrityssijoittumisten 
osalta päätöksenteko ja prosessit ovat ymmärrettävästi hidastuneet, 
mutta siitä huolimatta uusia yrityksiä ja esimerkiksi TKI-yksiköitä on si-
joittunut kaupunkiseudulle varsin hyvin. Lisäksi pääomasijoitukset yri-
tyksiin ja startup-yritysten kasvu viestittävät vahvasta vetovoimasta ja 
suotuisasta toimintaympäristöstä.  
 
Sopimukseen liittyvän erillisen saavutettavuus-ohjelman toimenpiteet 
ovat jääneet vähäisiksi erityisesti lentoliikenteen markkinointitoimien 
osalta. Tämän vuoksi merkittävä osa varatusta resurssista siirtyy taseen 
kautta tuleville vuosille. Tämä kokonaisuus on raportoitu kuntajohtaja-
kokouksessa joulukuussa 2020. 
 
Vuoden 2021 palvelusopimuksen painopisteet ovat seuraavat: 1. EU-
lähtöisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen hankinta erityi-
sesti yritysvetoisiin konsortioihin, 2. koronaelvytysmahdollisuuksien 
hyödyntäminen yrityksille sekä kaupunkiseudun kehityshankkeisiin, 3. 
kansainvälisen liiketoiminnan murrokseen vastaaminen esimerkiksi tu-
kemalla yrityksiä globaalissa uusasiakashankinnassa pandemian mullis-
tettua asiakashankinnan mahdollisuuksia, edistämällä vientikonsortioi-
den syntymistä, kehittämällä uusia digitaalisia yhteyksiä ja tekemällä 
uusia markkina-avauksia ja 4. kaupunkiseudun tunnettuuden kasvatta-
minen kertomalla yritysten menestystarinoista, markkinoimalla ekosys-
teemejä kansainvälisesti, laatimalla tasokkaat seutukunnalliset markki-
nointimateriaalit ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa nykyistäkin pa-
remmin. 
 
Toimitusjohtaja Harri Airaksinen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Johtaja Teppo Rantanen on kutsuttu kokoukseen. 
 
 
Liite: 

- Saavutettavuusohjelman raportointi 2020 ja tavoitteet 2021 
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Kuntajohtajakokous 29.1.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
merkitä raportoinnin tiedoksi ja evästää vuoden 2021 toimenpiteitä. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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13 § KUNNANHALLITUSTEN ASUNTOPOLIITTINEN TAVOITETYÖPAJA 8.2.2021, TOTEUTUS JA EN-
NAKKOMATERIAALI 

Seutujohtaja Nurminen 5.1.2021 
 
Seutuyhteistyön kaudella 2017-2021 on panostettu kunnanhallitusten 
osallistumiseen seutusuunnittelun tärkeisiin teemoihin. Tavoitteena on 
päättäjien sitoutuminen toimeenpanoon.  
 
Seutuhallitus on käynnistänyt seudullisen asuntopolitiikan uudistamisen 
kokouksessaan 4.3.2020. Tarkoituksena on valmistella asuntopoliittinen 
ohjelma kaupunkiseudun kuntien käsittelyyn kevään 2021 aikana.   
 
Valmistelussa on syntynyt seudullinen asuntopoliittinen tilannekuva 
sekä alustavat tavoitteet ja periaatteet seutuhallituksen ja kuntajohta-
jien työpajassa 25.11.2020. Seuraavaksi tämä työvaihe tuodaan käsitel-
täväksi kunnanhallitusten yhteiskokoukseen. Tavoitevaiheen jälkeen 
valmistellaan toimenpideosio.  
 
Asuntopoliittinen ohjelma on osa MAL4-sopimuksen toteutusta ja toimii 
myös 2022 päivitettävän seudullisen Rakennesuunnitelman lähtöaineis-
tona. Valmistelusta on vastannut kaupunkiseudun maankäyttö- ja asu-
minen –työryhmä (Masto).  
 
Kuntajohtajakokous on 19.8.2020 päättänyt  
 

- että kunnanhallituksille järjestetään yhteiskokous teemalla seu-
dullisen asuntopolitiikan periaatteet ja tavoitteet,  

- että ajankohta on 8.2.2021 klo 16.00-18.00 

- että kunnat huolehtivat jäsenten osallistumisesta sekä kokous- 
ja kulukorvauksista ja 

- että kuntayhtymä vastaa kokouksen valmistelusta. 

Keskeistä kunnanhallitusten yhteiskokouksen valmistelussa ja valmis-
tautumisessa ovat käsiteltävät teemat: 
 

1. Väestönkasvun määrä 

2. Väestönkasvun kohdentaminen  

3. Asumisen laatu  

4. Asuinalueiden eriytyminen 

5. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä ja kohdentaminen  

6. Asunnottomuus 
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Yhteiskokous järjestään etänä. Tarkoitus on panostaa vuorovaikutuk-
seen ja päättäjien osallistamiseen. Kunnanhallituksille valmistellaan 
etukäteisaineisto, joka sisältää yhteiskokouksen ohjelman, asuntopoliit-
tisen tilannekuvan sekä seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen pää-
viestit. Yhteiskokous toteutetaan yhdessä aluekehityksen konsulttitoi-
misto MDI:n kanssa.  
 
 
Liite: 

- tavoiteseminaarin ohjelma ja ennakkomateriaali/luonnos, toimi-
tetaan maanantaina 25.1. 

Kuntajohtajakokous 29.1.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
hyväksyä kunnanhallitusten asuntopoliittisen tavoiteseminaarin ohjel-
man ja ennakkomateriaalin. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Todettiin, että työpajassa on tärkeää lisätä kunnanhallitusten yhteistä 
tietopohjaa asuntopoliittisesta tilanteesta kaupunkiseudulla. 
 
Lisäksi kuntajohtajakokous päätti  
 
että seutuyksikkö toimittaa materiaalin kunnille, jotka lähettävät itse 
ennakkomateriaalin ja ohjelman sekä Teams-linkin omille edustajilleen, 
 
että kunnat päättävät itse tarkemmin omat osallistujansa mutta ainakin 
toivotaan kunnanhallituksen kokouspiirin (ml. valtuuston puheenjohta-
jat) osallistumista, 
 
että kunnat huolehtivat/varmistavat/sopivat menettelyn itse, miten ke-
rätään osallistumistiedot esim. kokouspalkkioiden maksatusta yms. tie-
toja varten. Kunnat vastaavat näistä kuluista itse.  
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14 § VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, LAUSUNNON VALMISTELU 
9.10-9.40 (30 min) 

Seutujohtaja Päivi Nurminen 
 

Parlamentaarinen ohjausryhmä on hyväksynyt valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) luonnoksen vuosille 2021-2032 ja lä-
hettänyt sen 21.1.2021 lausunnolle.  Lausuntoaika päättyy 23.2.2021. 
 
Suunnitelmassa esitetään  
 
1. Yleiset lähtökohdat  
2. Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset  
3. Visio liikennejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050  
4. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä 

tarkentavat strategiset linjaukset  
5. Toimenpideohjelma  
6. Valtion rahoitusohjelma  
7. Vaikutusten arvioinnin yhteenveto  
8. Evästyksiä seuraavan suunnitelman laatimiseen  
 
Lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto antaa valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman selontekona eduskunnalle keväällä 
2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitel-
masta. Väylävirasto laatii jälkeen valtion väyläverkkoja koskevan inves-
tointiohjelman seuraavaksi 6-8 vuodeksi hyödynnettäväksi mm. valtion 
talousarvioesitysten valmistelussa. 

 
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on yksi seudullisen 
edunvalvonnan kohde, johon mm. neljä MAL-seutua ovat yhdessä pyr-
kineet vaikuttamaan. Pääviestit syksyllä 2020 olivat:  
 
- Kaupunkiseutujen välistä saavutettavuutta on parannettava 
- Kaupunkiseutujen sisäistä kestävää liikennejärjestelmää ja yhdys-

kuntarakennetta tuettava 
- Liikennejärjestelmän rahoituskumppanuutta on selkeytettävä ja ra-

hoitusta on uudistettava 
 

Tampereen seudun erityiset edunvalvontakohteet ovat koskeneet Tam-
pereen henkilöratapihaa, Tampereen järjestelyratapihaa, raitiotietä ja 
lähijunaliikennettä, maanteiden osalta Vaitinaron liittymää ja valtatie-
verkoston parantamista (Vt9, Vt12, Vt3) sekä Suomi-rataa, päärataa ja 
Tampere-Pirkkala lentokenttää.  
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Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru ja seutujohtaja Nurminen ovat osal-
listuneen suurten kaupunkiseutujen kesken käytyihin keskusteluihin yh-
teisistä huomioista VLJS luonnoksesta.  MAL-seutujen yhteisessä kes-
kustelussa on tunnistettu neljä pääpainostusta ja asiaa, joista on tarve 
lausua: 
 
1. Kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän kehittämisestä on puutteellinen 

ja sitä tulee vielä hioa 

- Suunnitelmassa tulee selkeämmin osoittaa panostukset nopei-
siin raideyhteyksiin kaupunkiseutujen välillä sekä kansainvälisen 
lentoliikenteen kehittämiseen.    

- Suuria epävarmuuksia sisältävien teemojen osalta ei tule tehdä 
pitkäjänteisiä linjauksia vaan jatkaa, täydentää ja päivittää VLJS-
suunnittelua yhteen sovittaen MAL-sopimusprosessiin.  

2. Rahoituksen kokonaisuudessa tulee tehdä selvempi käännös kestä-
vyyteen 

- Kehittämisinvestointien kokonaisrahoitustasoa tulee nostaa ja 
suhteuttaa paremmin tavoitteisiin. 

- Rahoitus tulee kohdentaa vaikuttavuuden pohjalta.  

3. Ehdotettu yhteisrahoitusjakomalli ei ole suurten kaupunkiseutujen 
hyväksyttävissä. 

- Valtion rataverkon hankkeisiin kaupunkiseuduilla valtion rahoi-
tuksen tulee olla vähintään 70 %. 

- Kustannusjakojen suunnittelua tulee jatkaa kaupunkien kanssa, 
joiden rahoista myös on kyse.  

4. Vuorovaikutusta ja kumppanuutta suurten kaupunkisetujen ja val-
tion liikennehallinnon välillä on lisättävä 

- Suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua tulee 
vahvistaa  

- Liikennehallinnon tulee osallistua aktiivisesti kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 
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Tampereen kaupunkiseudun erityiskysymyksenä on mm.  tarve nostaa 
kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden hankkeet tie-, raidelii-
kenteen ja lentoliikenteen kehittämisessä näkyvämmin esiin ja rahoi-
tuksen kohteeksi. Myös Tampereen kaupunkiseudun asema Suomen 
toisena monipuolisena kestävän liikkumisen kaupunkiseutuna ansaitsee 
aseman ja työvälineet tehtävän hoitamiseksi.   

 
Kuntien on halutessaan mahdollista antaa myös omat lausuntonsa, 
joissa tukeudutaan seudulliseen lausuntoon ja täydennetään sitä kun-
nan näkökulmasta keskeisillä huomioilla. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru esittelee kaupunkiseudun 
lausunnon pääpainotukset kokouksessa. Lausunto viimeistellään kunta-
johtajakokoukseen 12.2.2020.  
 
Kuntajohtajakokous 29.1.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää 
 
hyväksyä esitetyt pääpainotukset lausuntoon  
 
että lausunto viimeistellään kuntajohtajakokoukseen 12.2.2020 
 
että kaupunkiseudun kunnat antaessaan kuntakohtaista lausuntoa viit-
taavat yhtyvänsä kaupunkiseudun kuntayhtymän lausuntoon. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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15 § KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN KEVÄÄN TYÖSKENTELY JA ALUSTAVA KOKOUSOHJELMA 
9.40-10.10 (30 min) 

Seutujohtaja Nurminen 21.1.2021 
 
Yhtymäkokous on hyväksynyt vuoden 2021 kuntayhtymän talousarvion. 
Toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aikataulutettu ja rahoitus 
osoitettu käyttösuunnitelmassa.  
 
Vuoden 2021 seututyöskentelyä leimaa vaalivuosi. Päättäjien vaihtumi-
sesta seuraa merkittävä perehdyttämistehtävä sekä uuden seutustrate-
gian valmistelu. Kuntajohtajien rooli seututyön jatkuvuudessa korostuu.  
 
Kuluvana vuonna ajankohtaista on myös hyvinvointialueiden perustami-
nen, uuden kunnan roolin ja yhteistyön painotusten ja muotojen poh-
dinta. Keskustelua on tarkoitus aloittaa kuntajohtajien yhteisessä kehit-
tämisseminaarissa maaliskuussa. Seminaarin valmistelusta on tarkoitus 
keskustella tässä kokouksessa.  
 
Kuntajohtajakokoukselle on valmisteltu alustava työsuunnitelma kevät-
kaudelle 2021.  

 
Kokoukset pidetään aiemmin sovitun aikataulun mukaan joka toinen 
perjantain klo 8.15-10.15. Pandemiasta johtuen työskennellään tois-
taiseksi etänä. Läsnäkokouksiin palataan heti tilanteen salliessa.   

 
Tammikuu 
Tietohallinto, raportointi 
HypaInfra –kehittämisohjelman arviointi 
Vapaa-aikapalveluiden tiekartta 
Kunnanhallitusten aspol-työpajan valmistelu 
Seutuluotsin kokoonpano 
------------ 
Kuntajohtajakokouksen kevään työskentely 
Business Tampere 2020 raportointi ja 2021 tavoitteet  
VLJS, lausunto 

 
Helmikuu 
MRL-uudistus, tilannekatsaus 
Rakennesuunnitelman tilannekuva 
Seutustrategian arviointi, loppuraportti ja lähetekeskustelu uuteen stra-
tegiaan  
Varhaiskasvatuksen tiekartta 
Valtion budjettitavoitteet 2022 
 
Maaliskuu 
Oppivelvollisuuden laajeneminen 
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Kunnanhallitusten aspol-tavoitetyöpajan tulokset 
Seutuluotsin työohjelma 
EU-yhteistoiminta 
Edunvalvontakatsaus 
Kuntayhtymän tilinpäätös 
 
Huhtikuu 
Lähijuna/ lähtötietoselvitys 
LIITU2-raportti/seutuliike 
MAL-seuranta 
ARA-keskustelun jatkaminen  
KÄPY-ohjelma loppuraportti 
Hiilineutraali Tampereenseutu tiekarttaseuranta 
Seutuperehdytyksen suunnitelma 
 
Toukokuu 
Lukiokoulutuksen tiekartta 
Lähijunaskenaariot 
TA-raami 2022 
Syötteet strategian päivitykseen 
 
Kesäkuu 
Aspol-ohjelma, ehdotus lausunnoille 
Pienten MAL-hankkeiden ohjelmointi 
Lähijunavisiot ja lopputyön suuntaaminen 
 
Heinäkuussa ei kokouksia 
 
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. 
 
Liite 

- Kokousohjelma, kevät 2021 
- Luonnostelua kehittämisseminaarin taustoittamiseen, toimite-

taan myöhemmin 

Kuntajohtajakokous 15.1.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
hyväksyä kevään työohjelman ja 
 
keskustella kehittämisseminaarin tavoitteista.  
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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16 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
10.10-10.15 

Seutujohtajan infoasiat: 
 
Vuoden 2020 väestön ennakkotieto ja työllisyystilasto 12/2020 
 
Kuntajohtajien info ja keskusteluasiat: 
 
Suomi-rata, tilannekatsaus 
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17 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
10.10-10.15 

Vuoden 2021 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 
 
15.1.  
Tietohallinto 
HypaInfra –kehittämisohjelman arviointi 
Vapaa-aikapalveluiden tiekartta 
KH:t + SH aspol tavoitetyöpajan valmistelu, keskustelu 
Kuntajohtajakokouksen kevään työskentely 
Seutuluotsin kokoonpano 
KJK:n varapuheenjohtajat 
 
 
29.1.,  
KH:t + SH aspol tavoitetyöpajan valmistelu, toteutuksen ohjelmointi ja 
aineistot 
Kuntajohtajakokouksen kevään työskentely 
BT 2020 raportointi ja 2021 tavoitteet  
VLJS, lausunto 
 
8.2. KHt + SH aspol tavoitetyöpaja  
 
12.2.,  
Rakennesuunnitelman tilannekuva 
MRL-uudistus, tilannekatsaus, Antti Irjala 
Strategian arviointi, loppuraportti ja lähetekeskustelu uuteen strategi-
aan  
Maakuntauudistus 
 
26.2.,  
Varhaiskasvatuksen tiekartta 
 
12.3., 26.3.,  
Oppivelvollisuuden laajeneminen 
KH:t+SH aspol tavoitetyöpajan tulokset 
Seutuluotsin työohjelma 
EU-yhteistoiminta 
Edunvalvontakatsaus 
Tilinpäätös 
 
17.3. Yhteistyökeskustelu / Business Tampere  
 
9.4., 23.4.,  
LIITU2-raportti/seutuliike 
MAL-seuranta  
KÄPY-ohjelma loppuraportti 
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HINKU-tiekarttaseuranta 
Seutuperehdytyksen suunnitelma 
 
7.5, 21.5.,  
Lukiokoulutuksen tiekartta 
Lähijunaskenaariot 
TA-raami 2022 
Syötteet strategian päivitykseen 
 
4.6., 18.6.,  
Aspol-ohjelma, ehdotus lausunnoille 
MAL-hankkeiden ohjelmointi 
Lähijunavisiot ja työskentelyn ohjaaminen 

 
 
18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 
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