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Aika: 26.3.2021 klo 8.15-10.15 
Paikka: Sähköinen Teams-työskentelyalusta. 
 
Osallistujat:   
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala,  
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala, 2. vpj. 
tilalla: 
Niemi Olli  hallintojohtaja  Pirkkala 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Piiparinen Pauli  vt. kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä, 1. vpj. 
tilalla: 
Lehtinen Nina sivistysjohtaja  Lempäälä 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS   
 
Kutsutut: 
Lyly Lauri  seutuhallituksen puheenjohtaja Tampere 
Kankkonen Satu kehittämispäällikkö  TKS, 46 § 
Lippo Antti  kehittämispäällikkö  TKS, 47 §  
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45 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

Muistio 12.3.2021, liitteenä.  

 
 

 
Liitteet: 
 
Muistio 12.3.2021 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Kaupunkiseudun edunvalvonnan tilan-
nekatsaus 

Kehittäminen ja toimenpiteet jatku-
vat suunnitellusti 

Tampere, TKS, 
Edunvalvonta-
kumppanit,  

Kärkitavoitteet valtion budjettiin 2022 Kärjet seutuhallituksen käsittelyssä 
31.3. Vaikuttaminen valtion budjet-
tiin jatkuu 

TKS, Edunval-
vontakumppanit  

EU-yhteystoimiston ajankohtaiskat-
saus 

EU-yhteystoimisto jatkaa ohjausryh-
män päätösten mukaisesti 

EU-yhteystoi-
miston ohjaus-
ryhmä, EU-yh-
teystoimisto 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayh-
tymän tilinpäätös vuodelta 2020 

Seutuhallituksen käsittelyssä 
31.3.2021, TARLA 13.4., YK 23.6. 

TKS 
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46 § OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN JA SEUDULLINEN OVELA -TYÖSKENTELY 
8.20-8.50 (30 min) 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 10.3.2021: 
 
Tausta 
Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvät 
muut lakimuutokset 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 
1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voi-
maan jo 1.1.2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivel-
vollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 
2005 syntyneet). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 
vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (yliop-
pilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusiän nostaminen 
18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edel-
lyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toi-
sen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. 
 
Seudullinen yhteistyö oppivelvollisuuden laajentumisessa 
Tampereen kaupunkiseudulla on seurattu aktiivisesti nykyisen hallituk-
sen valmistelua liittyen oppivelvollisuuden laajentumiseen ja pyritty vai-
kuttamaan uudistuksen sisältöön. Tammikuussa 2021 hyvinvointipalve-
lujen työryhmä järjesti yhteistyössä seudullisen Osake -toiminnan 
kanssa webinaarin kuntien sivistysjohdolle, 2. asteen koulutuksen joh-
dolle (lukiot ja ammatillinen koulutus) sekä määritellylle oppilas- ja 
opiskelijahuollon edustukselle. Tilaisuudessa esityksiä pitivät lukiokou-
lutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta sekä suunnittelu-
päällikkö Päivi Rajala Tredusta.  
 
Helmikuun kokouksessaan 11.2.2021 työryhmä päätti, että kaupunki-
seudun kunnat käynnistävät seudullisen OVELA -suunnitelman laatimi-
sen. Suunnitelman laadinnalla tuetaan kuntien työtä oppivelvollisuuden 
laajentumisen toimeenpanossa. Kunnissa ollaan toimeenpanossa eri 
vaiheissa, joten on tärkeää luoda myös tilannekuvaa siitä, missä men-
nään.  
 
OVELA -suunnitelmassa määritellään seudullisen yhteistyön muodot ja 
siihen tulee työryhmän päätöksellä sisällyttää ainakin niin sanottujen 
TUVA -koulutusten eli tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
yhteistyömallin laatiminen sekä valvonta -prosessin kuvaus. Yhteisen 
seudullisen tiedonkeruun suunnitteleminen on lisäksi tärkeää. Suunni-
telman laadintaa valmistelevan pientyöryhmän ensimmäinen kokous on 
19.3.2021 ja ryhmään kuuluvat Matti Hursti, Nina Lehtinen, Outi Kallioi-
nen, Jorma Suonio, Päivi Rajala, Katariina Ratia, Harri Jurvela ja Satu 
Kankkonen.  
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 
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Kuntajohtajakokous 26.3.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä ohjaavan keskustelun OVELA -suunnitelman laatimisesta ja kuntien yh-
teistyöstä oppivelvollisuuden laajenemisessa. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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47 § SEUTULUOTSIN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
8.50-9.10 (30 min) 

Kehittämispäällikkö Lippo 
 
Seutuluotsi aloitti virallisesti toimintansa kick-off tapaamisessa 16.2.2021. Jo 
ennen kick-offia, seututoimisto on syksyn ja talven aikana kerännyt ymmär-
rystä toimintaympäristön muutoksista ja seudun tilannekuvasta. Aineistona ja 
menetelminä työssä on käytetty työpöytätutkimusta, Havaintohaavia, seutu-
toimiston omia työpajoja ja swot-harjoitusta, Kuntaliiton post-korona selvi-
tystä, MDI:n tekemää seutustrategian arviointia ja seutufoorumin keskuste-
luja. Työn pohjalta syntyi ensimmäinen muutostekijälistaus PESTE-taulukossa.  
 
Seutuluotsin kick-offissa 16.2. keskusteltiin osallistujien odotuksista, seudun 
tilannekuvasta, toimintaympäristön muutostekijöistä. Keskustelun pohjalta 
hahmottui (alustavasti sanoitettu) Seutuluotsin työtä ohjaava ennakointikysy-
mys: ”Miten toteutamme kestävän siirtymän ja mitkä ovat siihen liittyvät 
oleelliset muutostekijät?”  
 
Seuraavaksi toteutetaan seututasoinen (kjk, seutuhallitus, seututyöryhmät) 
verkkokysely, jossa vastaajat kuvaavat tai arvioivat kestävään siirtymään liitty-
vien muutostekijöiden ilmentymiä ja vaikutuksia eri toimialoilla, ja pohtivat 
muutostekijöiden mahdollista kehitystä seuraavan 3-10 vuoden aikana. 
 
Seutuluotsin ohjelma verkkokyselyn jälkeen: 

 
28.4. Seutuluotsin 
työpaja 

Analysoidaan verkkokyselyn antia ja mm. 
arvioidaan muutostekijöiden keskinäisriip-
puvuuksia. Työpaja tuottaa lopullisen lis-
tauksen kestävän siirtymän kannalta oleelli-
sista muutostekijöistä, mikä muodostaa 
pohjan kesäkuun skenaariotyöpajalle. 

10.6. Seutuluotsin 
skenaariotyöpaja 

Laaditaan vaihtoehtoiset skenaariot kestä-
vän siirtymän mahdollisista tulevaisuusku-
vista ja kuvataan niihin liittyvät tapahtuma-
ketjut.   

31.8. Seutuluotsin 
työpaja 

Muodostetaan näkemys halutun tulevai-
suuden tekemisestä (strategiset kärjet) ja 
luodaan visio ja missio kestävälle siirtymälle 
Tampereen kaupunkiseudulla. 

 
Seutuluotsin työn tuotoksina 2021 syntyy:  

 
• Näkemyksellinen tulevaisuustieto kestävästä siirtymästä 
• Visio ja missio kestävälle siirtymälle Tampereen kaupunkiseudulla 
• Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat kestävästä siirtymästä (skenaariot) 
• Analysoituja muutosilmiöitä ja tunnistettuja varautumis- ja toimen-

pidetarpeita eri muutosilmiöiden osalta à syötteitä muuhun seu-
tuyhteistyöhön ja seudun kuntien omaan strategiseen työhön 

• Seutuperheelle osallistavia menetelmiä ja avoimia tilaisuuksia 
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• Blogikirjoituksia ja muuta tulevaisuustietoa kirjallisessa muodossa - 
myös kestävän siirtymän ulkopuolelta. 

 
Kuntajohtajakokous 26.3.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä Seutuluotsin toimintasuunnitelman. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Lisäksi todettiin, että kuntajohtajakokous osallistuu aktiivisesti jatkotyöskente-
lyyn.  
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48 § KOKOUKSEN 9.4. OHJELMOINTI JA SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 
 
Kuntajohtajakokous käy keskustelun seuraavan kokouksen tavoitteelli-
sista teemoista ja valmistelun pääpiirteistä. 
 
26.3.,  
Oppivelvollisuuden laajeneminen 
Seutuluotsin työohjelma 
 
9.4.,  
Hiilineutraali Tampereen seutu,  
Sopeutuva kaupunkiseutu 
Kansallisen MAL-verkoston toiminnan esittely 
 
23.4., 
MAL-seuranta  
Lähijuna/lähtötietoselvitys 
KÄPY-ohjelma loppuraportti 
Seutuperehdytyksen suunnitelma 
 
7.5, 21.5.,  
Asukaskyselyn tulokset 
LIITU2-raportti/seutuliike 
Lähijunaskenaariot 
TA-raami 2022 
Syötteet strategian päivitykseen 
Aspol-ohjelma, ehdotus lausunnoille 
 
26.5. tai 27.5. Yhteistyökeskustelu / Business Tampere 
 
4.6., 18.6.,  
MAL-hankkeiden ohjelmointi 
Lähijunavisiot ja työskentelyn ohjaaminen 
Seudullinen digitaalinen kansalaispaneeli 
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49 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 

 
Seutujohtajan ajankohtaiset infoasiat: 
 
Väestötiedot 2/2021 toimitetaan kokoukseen. 
 
Kuntajohtajien info ja keskusteluasiat: 
 
Keskustelu pääradan kehittämisen tilanteesta. 
 
Vaalikausi lienee alkamassa 1.9.2021 alkaen. 
 
Sote-uudistus/väliaikaisen toimielimen asettaminen. Yli-Rajala alustaa.  
 
Keskusteltiin koronan aiheuttamista vaatimuksista esim. hoitohenkilökunnan 
erillisestä palkitsemisesta koronalisällä.  

 
 
50 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06. 
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