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77 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.
78 § 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 23.6.2021
Hallintosäännön 28 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä
toimintaympäristössä.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Puheenjohtaja Lyly:
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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79 § 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.
Kuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen, vahvaan tunnistukseen
perustuvan allekirjoituspalvelun, jolla pöytäkirjat voidaan jatkossa tarkastaa ja allekirjoittaa.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Puheenjohtaja Lyly:
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Pertti Uusi-Erkkilä.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pertti Uusi-Erkkilä
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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80 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista on toimitettu sähköisesti 23.6.2021.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
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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81 § EDELLISEN KOKOUKSEN 26.5.2021 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Seutusihteeri Pohjonen
Valtio on antanut ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian hillitsemiseen.
Seutuhallituksen 26.5.2021 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta
syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.
Liite:
- seutuhallituksen pöytäkirja 26.5.2021
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Puheenjohtaja Lyly:
Seutuhallitus päättää
hyväksyä kokouksen 26.5.2021 pöytäkirjan ja
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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82 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Seutuhallituksen kokouksen 26.5. toimeenpano
ASIAT
Tampereen kaupunkiseudun
asuntopoliittinen ohjelma
MAL4-sopimuksen toteutumisen seuranta vuodelta 2020
Kävelyn- ja pyöräliikenteen seudullinen kehittämisohjelma 2.0
Kaupunkiseudun asukaskyselyjen tulokset
Seutuhallituksen toimikauden
jatkaminen

TOIMEENPANO
Lausunnoilla jäsenkunnissa sekä
ARA:ssa että YM:ssä. Jäsenkunnat
ovat pyytäneet lausuntoaikaa elokuun loppuun.
Palaute seurantakokouksesta on
esillä tässä kokouksessa
Ohjelmaa toteutetaan sekä jäsenkuntien että kuntayhtymän toimesta.
Tuloksia hyödynnetään sekä seudullisessa että jäsenkuntien
omassa suunnittelussa.
Yhtymäkokous käsitteli asian
23.6.2021.

Kuntajohtajakokouksen muistiot 21.5., 4.6. ja 18.6.
Väestö- ja työllisyystilasto 5/2021.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
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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83 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE -SELVITYS: TYÖN OHJAUS JA VÄLITULOKSEN HYVÄKSYNTÄ
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
Tampereen kaupunkiseudun ns. lähijunaselvitys on edennyt toiseen
päävaiheeseen vaiheeseen, jossa on kuvattu lähijunan vaihtoehtoisia
skenaarioita eli tulevaisuuskuvia. Skenaarioita on laadittu yhteensä
kuusi, ja niiden ääripäät kuvaavat ”lähijunaliikenteen taantumaa” ja ”lähijunaa vahvana”. Selvityksen ensimmäinen vaihe sisälsi lähijunaliikenteen lähtökohtien, toiveiden ja tietojen keruun mm. haastattelujen
kautta.
Skenaarioissa kuvataan lähijunaliikenteen potentiaalia, edellytyksiä, vaikutuksia maankäyttöön ja liikennejärjestelmän kehitykseen sekä kustannusten suuruusluokkaa erilaisissa malleissa. Skenaariotyövaiheen jälkeen muodostetaan tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja sen pohjalta tiekartta toteutukselle. Visioksi ei ole tarkoitus valita suoraan yksittäistä
skenaariota.
Skenaariot on käsitelty hankkeen projektiryhmässä, seudun liikennejärjestelmätyöryhmässä, maankäytön ja asumisen työryhmässä sekä kuntajohtajakokouksessa.
Tavoitteena on, että istuva seutuhallitus päättää 30.6 kokouksessaan
laajemman vuorovaikutuksen aloittamisesta skenaarioiden pohjalta.
Seutuhallitus antaa myös evästyksen työn jatkamisesta syksyllä 2021 uudelle seutuhallitukselle ja asiantuntijavalmisteluun.
Skenaariot muodostavat keskeisen lähtökohta-aineiston visiosta päättämiseksi lokakuussa 2021. Ennen visiopäätöstä skenaarioita esitellään
seudun päättäjille, asiantuntijoille ja muille teemaan kytkeytyville toimijoille. Vuorovaikutus on tarkoitus käynnistää elo-syyskuun vaiheessa pidettävällä webinaarilla, jossa esitellään skenaarioaineisto sekä käynnistetään mahdollisuus niiden kommentointiin verkkopohjaisesti. Webinaari toimii myös uusien luottamushenkilöiden perehdytyksenä lähijunaliikenteen kehittämiseen liittyen.
Alustava visio laaditaan skenaarioita ja niihin saatavia kommentteja hyödyntäen. Alustavaa visiota käsitellään päättäjien työpajassa syys-lokakuussa. Visiosta on tavoitteena päättää seutuhallituksen kokouksessa
27.10.
Vision määrittämisen jälkeen syvennetään raideliikenteen kehittämisen
ja kehittämisedellytysten toteutuspolkuja. Tarkasteluja käynnistetään jo
vision valmisteluvaiheessa.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru selostaa asiaa kokouksessa.
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Liite:
- Skenaariovaihtoehdot
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
hyväksyä laaditut skenaariot vision määrittämisen ja vuorovaikutuksen
lähtökohdaksi ja
ja käy ohjaavan keskustelun työn edistämiseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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84 § MAL-RAHOITUKSELLA VUONNA 2022 TOTEUTETTAVIEN HANKKEIDEN OHJELMOINTI
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
MAL-sopimus 2020-2023 sisältää toimenpiteen, jossa valtio osoittaa
Tampereen seudulle tukea liikenneverkon kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin kaudelle 2020-2023. Rahoituksen (3,95 M€) kohdentamisesta sovitaan seudun liikennejärjestelmätyöryhmässä valtio-osapuolen kanssa yhdessä sovituilla periaatteilla. Kuntien tulee käyttää vastaava summa hankkeisiin.
MAL-rahoituksen kohdentamiseksi vuonna 2022 taustaksi kerrattiin:
- MAL-sopimuksen antamat lähtökohdat
- Sovitut MAL-rahoituksen kohdentamisen periaatteet ja kohteiden
määrittäminen
- MAL-rahoituksen hyödyntäminen vuonna 2020-2021
- MAL-rahoituksen hyödyntäminen vuonna 2022.
Kunnat ja Ely ovat toimittaneet esityksensä liikennejärjestelmäpäällikölle. Esitykset sisältävät seuraavat tiedot:
- Kuvaus hankkeesta ja sen sijainnista
- Kuvaus hankkeen suunnittelutilanteesta ja toteuttamisen edellytyksistä
- Kuvaus hankkeen tarpeesta ja arvio hankkeen vaikutuksista
- Esitys valtion rahoituksesta
- Esitys toimijoiden osallistumisesta hankkeeseen
- Yhteyshenkilö
Liikennejärjestelmäpäällikkö on koonnut esityksistä yhteenvedon ja vaihtoehtoiset kuvaukset rahoituspaketeiksi.
Keskeiset huomiot:
- Valtion MAL- rahoitusta allokoitavaksi vuodelle 2022 on määritetty
1,425 M€
- Allokoimatonta rahoitusta on vuosille 2022 ja 2023 yhteensä 2,85
M€
- ELY:n ehdotuksen, valtion priorisoimaa ja kuntien yhteisesti tunnistettua tarvetta, on yhteensä 3,8 miljoonaa
- Kuntien omia ja seudun esityksiä tämän lisäksi Seutu n. 0,5M€ ja
Ylöjärvi n. 1,02M€
- Yhteensä hankkeita ja rahoitustarpeita on esitetty 5,32M€, mikä on
2,47M€ yli käytettävissä olevan rahoituksen. ELY-esityksiä on
0,95M€ yli käytettävissä olevan rahoituksen.
MAL-hankkeita tulee priorisoida, ts. kaikkia esitettyjä hankkeita ei ole
edellytyksiä toteuttaa tällä kaudella. Priorisointia varten on valmisteltu
vaihtoehtoiset periaatepaketit.
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a) ”Jokaiselle jotakin”, missä lähtökohtana on ELY- ja kuntaesitysten
pohjalta muodostettu, pääosin haetuista summista muodostettu kokonaisuus, siten että jokaiseen kuntaan osuu hanke.
b) ”Ilmeisen kestävät”, missä lähtökohtana on rahoittaa ensisijaisesti
hankkeita, jotka kytkeytyvät erityisesti rahoituksen kriteereihin (tuetaan tiivistyvän maankäytön edellytyksiä, parannetaan kestävän liikenteen edellytyksiä, torjutaan ja vähennetään melulle altistumista,
parannetaan liikenteen turvallisuutta sekä seudun logistiikan toimivuutta). Noudatetaan ely-priorisointia.
c) ”Juustohöylä yhdistelmä”, missä lähtökohtana on rahoittaa ensisijaisesti hankkeita, jotka kytkeytyvät erityisesti rahoituksen kriteereihin
siten, että samalla rahoitetaan kaikkien kuntien hankkeita.
Rahoituksen jakautuminen kunnittain koko MAL-rahoituskaudella on kuvattu alla. Seudun rahoituspotti sisältää suunnitteluhankkeita, jonka
kohdentuminen kuntiin määrittyy myöhemmin, sekä liityntäpysäköinnin
rakentamisvarauksen (veB), jonka kohdentumisesta ei ole päätöksiä.
ELY on tuonut esille, ettei pidä rakentamishankkeiden pilkkomista järkevänä. Lisäksi ELY-on tuonut esille oman priorisoinnista ja toiveensa konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisesta suunnittelun sijasta.

ELY:osallistuminen eri tahoille eri skenaarioissa
Tampere
Nokia
Ylöjärvi
Kangasala
Lempäälä
Pirkkala
Orivesi
Vesilahti
Seutu (suunnittelupanos allokoituu kuntiin
vaikuttavuuden pohjalta)

Rahoitus vuosina 2020-2021

25 000
0
200 000
0
0
600000
0
0

275000
1 100 000

Kok.rahoitu
Kok.rahoitus Kok.rahoitus: s: 22-23
: 22-23 veA 22-23 veB veC
Huom: KÄPY:rahoitus
25 000
600000
200 000
300000
950000
600 000
600000
150000

225 000
600000
200 000
300000
0
900 000
600000
150000

225 000
600000
450 000
300000
650000
750 000
300000
150000

780 000

525 000
3 950 000

975 000
3 950 000

525 000
3 950 000

50 000

Liikennejärjestelmätyöryhmä on kokouksessaan 9.6.2021 päättänyt
edetä vaihtoehdon ”juustohöylä yhdistelmä” pohjalta siten, että mahdollistetaan konkreettisten hankkeiden toteutuminen kokonaisuutena.
Lopputulemana työryhmä päätti esittää alla olevan ohjelmointiluonnoksen käsittelyä rahoitukseen osallistuvissa organisaatioissa (kunnat ja Ely)
valtion MAL-rahoituksen kohdentamiseksi vuonna 2022.
•

Seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma max. 100 000 e
Selvitys ohjelmoidaan tarkemmin yhteisyössä ELY:n kanssa.
Kunnilta tulee löytyä yhteensä vastinraha työn toteutukseen.

12/30

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Seutuhallitus

pöytäkirja 6/2021

30.6.2021

•

Teiskontien pyörätien lisärahoitus

max. 200 000 e

•

Kangasalan alikulku

max. 300 000 e

•

Vesilahden kävely- ja pyöräliikenne suunnittelu

max. 150 000 e

•

Lempäälän kiertoliittymien toteutus

max. 950 000 e

Vuodelle 2022 rahoitusta kohdennetaan kokonaisuutena 1,7 M€. Tällöin vuodelle 2023 jää edelleen hyödynnettäväksi 1,15.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru selostaa asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää omalta osaltaan
merkitä liikennejärjestelmätyöryhmän päätöksen tiedoksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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85 § LIITU2 -TIEDONKERUUN SEUDULLISET TULOKSET
Kehittämispäällikkö Kankkonen 6.5.2021:
Tiedonkeruun tausta
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti vuoden 2021 toiminnallisia tavoitteita asettaessaan, että liikkumattomuuden kustannusten hillitsemiseksi tulisi vuonna 2021 kerätä seudullista tutkimustietoa liikkumisesta ja paikallaan olosta, jotta liikkumattomuuden kustannuksia olisi
mahdollista eritellä tarkemmin ja kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti
sekä kunta- että seututasolla. Suunnitelman mukaan vuonna 2021 liikkumistietoa kerätään osallistumalla kansalliseen toiselle asteelle suunnattuun LIITU2 -tutkimukseen sekä seudullisella koulumatka- ja liikkumiskyselyllä, joka toteutetaan loppusyksystä.
LIITU2 -tiedonkeruun seudullisia tuloksia
LIITU 2-asteen tiedonkeruu käynnistyi syksyllä 2020 ja hyvinvointipalveluluiden työryhmän toimesta, kunnat nimesivät omien oppilaitostensa
vastuuhenkilöt, minkä jälkeen alkoi opiskelijalistojen kerääminen. Osallistuvat opiskelijat saivat henkilökohtaiset kirjeet, minkä jälkeen heidän
tuli ilmoittautua tutkimukseen. Jokainen opiskelija teki siten lopulta itsenäisen päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Taulukossa 1 on esitetty tutkimukseen osallistuneet lukioittain Tampereen kaupunkiseudulla.

Kuva 1. Tutkimukseen osallistujamäärät lukioittain.
Ammatillisen koulutuksen osalta seudullista otantaa ei saada, koska
osallistujia oli vain kourallinen. Myös lukioiden osallistumisaktiivisuudessa oli merkittäviä eroja, minkä takia kuntakohtaisia vertailutietoja ei
voida esittää. Raportissa keskitytään näin olleen Tampereen kaupunkiseudun lukiolaisten tuloksiin kokonaisuutena sekä suhteessa koko maan
tilanteeseen.
Seudun tuloksista tiiviisti
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Tampereen kaupunkiseudun lukiolaiset nukkuivat noin 10 min yössä
enemmän kuin saman ikäiset lukiolaiset muualla Suomessa. Jos uniaika
rajattiin tarkastelusta pois, havaittiin että nuoret viettivät keskimäärin
yli 65 % valveillaoloajastaan istuen tai makuulla. Tämä vastaa määrältään työikäisten (20-69 -vuotiaat) paikallaanolon osuutta. Tampereen
kaupunkiseudun lukiolaiset viettivät aikaa istuen ja makuulla ollen hieman vähemmän kuin lukiolaiset muualla Suomessa, mutta seisten tai
kevyessä liikkumisessa vietetyssä ajassa ei ollut juurikaan eroja.
Tampereen kaupunkiseudun lukiolaiset naiset ja miehet liikkuivat reippaasti 6 ja 14 minuuttia päivässä enemmän kuin lukiolaiset muualla
Suomessa, mutta rasittavan liikkumisen määrässä ei havaittu juurikaan
eroja. Liikkumisen suosituksen täyttäviä naisia ja miehiä oli Tampereen kaupunkiseudulla enemmän kuin muualla, mutta silti vain 10 %
miehistä ja alle 3 % naisista täytti suosituksen.
Sekä naisten että miesten askeleet jäivät keskimäärin alle 6600 ja
6900 askeleen. Nämä luvut ovat lähes tuhat askelta pienemmät kuin
työikäisten miesten ja naisten askeleet päivää kohti, mutta toisaalta
askelten lukumäärät ovat muun maan lukiolaisia selvästi suuremmat.
Johtopäätöksenä voidaan todeta,
o että Tampereen kaupunkiseudun lukiolaiset liikkuvat hieman
enemmän ja vietävät aikaa istuen ja makuulla hieman vähemmän kuin lukiolaiset muualla Suomessa,
o toisaalta vain ani harva täytti liikkumisen minimisuosituksen
ja päivittäinen askelmäärä jäi sekä perusopetusikäisiä että
työikäisiä pienemmäksi. Voidaankin sanoa, että lukiolaiset
liikkuvat vähiten alle 70-vuotiaista väestöryhmistä.
Mittaukset suoritettiin syksyllä 2020 ajankohtana, jolloin koronavirusinfektioita ja -rajoituksia ei ollut juurikaan voimassa. Toisaalta korona on
voinut jossain määrin vaikuttaa opiskeluun, harrastustoimintaan ja omaehtoiseen liikkumiseen. Siitä huolimatta havaitut liikkumisen ja askelten
määrät olivat todella matalalla tasolla.
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa.
Liite:
- Tulosraportti
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää omalta osaltaan
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että tutkimustulokset hyödynnetään Seutuliike-ohjelman toimenpiteiden suunnittelussa.
Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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86 § SEUTUSTRATEGIAN UUDISTAMINEN, TYÖOHJELMA JA TYÖSKENTELYN ORGANISOINTI
Seutusihteeri Pohjonen
Työohjelma
Demos Helsinki on valittu kumppaniksi seutustrategian uudistamistyöhön, jonka tavoitteellinen työskentelyaikataulu on 9/2021 - 5/2022.
Uudistusprosessin työvaiheet ovat:
a) Yhteistyön tahtotila ja strategian pääviestit
Työvaiheessa osallistetaan ja sitoutetaan uudet valtuutetut seutuyhteistyöhön kunnissa ja seutuhallinnossa. Työvaiheessa ovat mukana myös
kuntajohtajat, seututyöryhmien puheenjohtajat ja kuntayhtymän asiantuntijat +BT.
Työtapoina ovat muun muassa:
- valtuustojen seutuperehdytys ja kysely strategian suuntaamiseksi
- valtuustojen yhteinen seminaari/Seutufoorumi ja avainpäättäjien
raati
- asukasraadin muodostaminen
Työskentelyä tuetaan mm. strategiaprosessin lanseerauksella somessa
ja vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntämällä.
Aikaikkuna: loka-joulukuu 2021
b) Kärkitavoitteet pääviesteille
Työvaiheessa tarkennetaan yhteistyön pääviestit kohti toteuttamista.
Työvaiheessa ovat mukana kunnanhallitukset, seutuhallitus, kuntajohtajat, seututyöryhmien puheenjohtajisto ja kuntayhtymän asiantuntijat
+BT.
Työtapoina ovat mm. muun muassa:
- kuntajohtajien ja seutuhallituksen yhteinen työpaja
- kunnanhallitusten yhteinen työpaja
- portinvartija/sidosryhmähaastattelut
Aikaikkuna: tammi-maaliskuu 2022
Työskentelyä tuetaan mm. strategian pääviestien visualisoinnilla

17/30

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Seutuhallitus

pöytäkirja 6/2021

30.6.2021

c) Toimenpiteet kärkitavoitteille (noin 2-4/kärkitavoite)
Työvaiheessa jäsenkuntien asiantuntijat suunnittelevat strategian toimeenpanoa ja toteutusta. Työvaiheessa ovat mukana seudullisten työryhmien jäsenet ja seututoimiston asiantuntijat +BT
Työtapoina ovat mm. muun muassa:
- Asiantuntijatyöryhmien yhteinen työseminaari
d) Seutustrategia-asiakirjan kokoaminen päätöskäsittelyyn
Työvaiheessa strategiaprosessin keskeiset tulokset tiivistetään strategia-asiakirjan laadukkaaseen esittämismuotoon, joka toimii sähköisen ja
perinteisen strategiaesittelyn tukena valtuustojen päätöksenteossa.
e) Jälkimarkkinoinnin suunnittelu
Työvaiheessa vahvistetaan seutustrategian tunnettuutta. Jälkimarkkinointia tehdään strategian tultua hyväksytyksi valtuustokauden puolessa välissä.
Aikaikkuna: kesäkuu 2022
Strategian laadinnassa hyödynnetään Seutuluotsin tuottamaa tulevaisuusaineistoa ja kansainvälistä benchmarking -selvitystä
Työskentelyn organisointi
Prosessin poliittisesta ohjauksesta vastaa syyskuussa 2021 valittava seutuhallitus. Strategian työvaiheet käsitellään kuntajohtajakokouksessa ja
strategiatyöryhmässä. Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategia
hyväksytään kuntien valtuustoissa.
Työn projektiryhmä on strategiatyöryhmä, joka valmistelee vaiheet kuntajohtajille ja seutuhallitukselle.
Konsultin lähikumppanina toimii seutuyksikkö, jossa tilaajan edustaja
on seutujohtaja. Seutuyksikön asiantuntijat osallistuvat uudistamistyöhön ja osallistavat omalta osaltaan seututyöryhmiä.
Kuntien valtuutetut osallistetaan uudistamisprosessiin visio- ja tavoitevaiheessa.
Seutuhallitus ja kuntajohtajat pitävät yhteisen työpajan visio- ja tavoitevaiheessa, jolla pohjustetaan kunnanhallitusten yhteistä työpajaa visio
ja tavoitevaiheessa.
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Seututyöryhmät osallistetaan asiantuntijoina uudistamistyöhön. Yhteinen työpaja toteutetaan toimenpidevaiheessa.
Seutustrategian uudistamistyön vaikuttavuutta halutaan lisätä kutsumalla Business Tampereen edustaja asiantuntijana mukaan strategiatyöryhmään uudistamistyö ajaksi.
Prosessissa osallistetaan myös sidosryhmiä ja asukkaita.
Tarkemmin osalliset ja työvaiheet on kuvattu työohjelmassa.
Liite
- Työohjelma
Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää omalta osaltaan
hyväksyä seutustrategian uudistamisen työohjelman ja
hyväksyä työskentelyn organisoinnin.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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87 § PALAUTE MAL4-SEURANTAKOKOUKSESTA
Seutujohtaja Nurminen
MAL-seurantakokous valtion kanssa pidettiin 4.6.2021 Teamsilla.
Ote kokousmuistiosta:
”Yhteenvetona pj. Laanti totesi, että MAL-sopimuksessa sovitut asiat
etenevät pääsääntöisesti hienosti ja oikeaan suuntaan. Erityisen ilahtunut pj. oli asuntotuotannon suuresta määrästä, siitä että asuntotuotanto sijoittuu hienosti seudun yhdyskuntarakenteeseen joukkoliikenteellä hyvin saavutettaville alueille ja tätä kehitystä tukevat hienosti
myös sopimuksessa sovitut liikennehankkeet. Pj. piti myös seudun
asuntopoliittista ohjelmaa erinomaisena ponnistuksena, jossa on otettu
huomioon oikeita asioita.
Maria Torttila (LVM) totesi yhteenvetona, että suunnitelmat etenevät
sopimuksen mukaisesti, eikä näköpiirissä ole mitään mikä jäisi tekemättä.”
Kokouksen tilannekatsauksessa informoitiin Tampereen seudun asuntopoliittinen ohjelmaluonnos, valtion asuntopoliittinen kehittämisohjelma, MRL:n kaupunkiseutusuunnitelma, MAL-evaluointi, Liikenne12.suunnitelma.
Liite:
- Muistio MAL-seurantakokouksesta 4.6.2021
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi palauteen MAL4-seurantakokouksesta.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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88 § SEUTUPEREHDYTYKSEN SUUNNITELMA
Seutujohtaja Nurminen 14.4.2021
Kuntavaaleissa 13.6.2021 kaupunkiseudun kuntiin on valittu 350 valtuutettua ja sama määrä varavaltuutettuja. Uusi vaalikausi alkaa elokuussa
2021. Noin kolmannes valtuustojen jäsenistä on kokonaan uusia. Kuntayhtymän toimielinten (seutuhallitus ja tarkastuslautakunta) jäsenet
valitaan yhtymäkokouksessa 8.9. Uuden seutuhallituksen työskentely
alkaa syyskuun lopussa.
Seutuyhteistyön vaikuttavuus perustuu kuntayhtymän toimintaan,
mutta viimekädessä kuntien sitoutumiseen seudullisten linjausten toimeenpanoon. Seutuyhteistyö on leimallisesti kuntien yhdessä tekemistä, mitä ymmärrystä tulee tukea perehdyttämällä kuntien päättäjiä
seutuyhteistyöhön.
Seutuperehdytyksen tavoitteena on saada päättäjät tietoiseksi:
- miksi seutuyhteistyötä tehdään
- mitä seutuyhteistyötä tehdään
- millaisia seutua/kuntia hyödyttäviä tuloksia on saatu
- miten seutuyhteistyö auttaa kuntia ja miten tuloksia hyödynnetään
- mitä työkaluja, tietoa ja tuloksia on jo käytettävissä ja mistä niitä
löytää
- millaisella toimintamallilla työtä tehdään ja miten seutuyhteistyössä
voi olla mukana
Seutuperehdytyksen tavoitteena on lisäksi kannustaa päättäjät osallistumaan uuden seutustrategian valmisteluun.
Perehdytyksen päämuodot ovat seutuaineiston jakelu, valtuustoinfot
(hallitusinfot) sekä seutuhallituksen pidennetyn aloituskokouksen järjestäminen. Myös seutufoorumia voidaan hyödyntää perehdytykseen.
Myöhemmin vuonna 2022 tarjotaan seutuinfoja lautakunnille. Perehdytystä voidaan jatkaa valtuustokauden mittaan. Perehdytystä ja toimintakautta tukemaan jaetaan päättäjille myös painettu seutuvaikuttajan
käsikirja/opas elokuussa 2021.
Seutuhallitukselta toivotaan lisänäkemyksiä perehdytykseen oman kokemuksen pohjalta neljän vuoden takaa. Mikä jäi mieleen, mitä ei riittävästi korostettu sekä miten valtuustojen yleistä tietoisuutta on tarve
lisätä?
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Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
ohjeistaa seutuperehdytyksen jatkovalmistelua.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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89 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Seutusihteeri Pohjonen 21.6.2021
Perussopimuksen 4 § mukaan:
Yhtymäkokous
1. valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
2. hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitelman,
3. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta,
4. hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön
5. valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan sekä nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
6. valitsee JHTT-yhteisön tai yhden JHTT-tilintarkastajan ja hänelle varalle JHTT-tilintarkastajan
7. päättää muista seutuhallituksen esittämistä asioista
Muut kuin tässä pykälässä tai tässä perussopimuksessa muualla mainitut tehtävät kuuluvat kuntayhtymän seutuhallitukselle.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 8.9.2021 klo 12.00 ja
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

jäsenkunnat
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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90 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDELLE 9.9.2021-31.7.2023
Seutusihteeri Pohjonen
Perussopimuksen 4 §:n mukaan:
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet
sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Perussopimuksen 9 §:n mukaan:
Yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi (6) väkiluvultaan
suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi (1) jokaisesta muusta jäsenkunnasta.
Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Kuntayhtymän toimielinten valintaa koskevat samat säännökset kuin
kunnan toimielinten jäseniä valittaessa. Kuntalain säännösten mukaisesti kuntayhtymän toimielimen kokoonpano on sovitettava siten, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmittymien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Toimielimen jäseniä valittaessa on huomioitava lisäksi naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40
% naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Koska seutuhallituksen koonpano on 13 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan
jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kuusi naista ja miestä.
Perinteisen tavan mukaan Pirkanmaan liitto on laatinut teknisen laskelman luottamushenkilöpaikkojen jakautumisesta kunnallisvaalin mukaan. Laskelmassa on mukana myös kuntayhtymän jäsenkuntien poliittisen edustavuuden huomioon ottava seutuhallituksen paikkajako. Laskelmaa varten Pirkanmaan liitto pyytää kaikilta ryhmittymiltä vahvistettua ilmoitusta siitä, kuuluvatko heidän sitoutumattomat ehdokkaansa
Pirkanmaan sitoutumattomat ryhmittymään tai johonkin muuhun vastaavaan "yhteistoimintaryhmään". Ryhmittymien antamat vastaukset
on huomioitu laskelmassa.
Laskelman mukaan seutuhallituksen paikat jakaantuvat seuraavasti:
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KOK
SDP
PS
VIHR
VAS
KESK
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SH 2021-2025

4
3
2
2
1
1
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SH 2017-2021
4
3
1
3
1
1

Muutos

+1
-1

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle
että yhtymäkokous
valitsee seutuhallitukseen toimikaudelle 9.9.2021-31.8.20213
13 varsinaista jäsentä sekä
heille 13 henkilökohtaista varajäsentä,
nimeää seutuhallituksen puheenjohtajan ja
nimeää seutuhallituksen 1. varapuheenjohtajan.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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91 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN
VAALI TOIMIKAUDELLE 9.9.2021-31.7.2023
Seutusihteeri Pohjonen
Perussopimuksen 4 §:n mukaan:
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan sekä nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Perussopimuksen 22 §:n mukaan:
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että
jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastussäännön 56 §:n mukaan:
Yhtymäkokous nimittää tarkastuslautakunnan seutuhallituksen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Kuntayhtymän toimielinten valintaa koskevat samat säännökset kuin
kunnan toimielinten jäseniä valittaessa. Kuntalain säännösten mukaisesti kuntayhtymän toimielimen kokoonpano on sovitettava siten, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmittymien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Toimielimen jäseniä valittaessa on huomioitava lisäksi naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40
% naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Koska tarkastuslautakunnan koonpano on 4 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kaksi naista ja miestä.
Perinteisen tavan mukaan Pirkanmaan liitto on laatinut teknisen laskelman luottamushenkilöpaikkojen jakautumisesta kunnallisvaalin mukaan. Laskelmassa on mukana myös kuntayhtymän jäsenkuntien poliittisen edustavuuden huomioon ottava tarkastuslautakunnan paikkajako.
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Laskelmaa varten Pirkanmaan liitto pyytää kaikilta ryhmittymiltä vahvistettua ilmoitusta siitä, kuuluvatko heidän sitoutumattomat ehdokkaansa Pirkanmaan sitoutumattomat ryhmittymään tai johonkin muuhun vastaavaan "yhteistoimintaryhmään". Ryhmittymien antamat vastaukset on huomioitu laskelmassa.
Edellä mainitun Pirkanmaan liiton laatiman laskelman mukaan tarkastuslautakunnan paikat jakaantuvat seuraavasti:
Tarkastuslautakunta:
Ryhmittymä
KOK
SDP
PS
VIHR

TARLA 2021-2025
1
1
1
1

TARLA 2017-2021
2
1
0
1

Muutos
-1
+1

Piila Paalanen poistui kokouksesta.
Päätösehdotus:

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle
että yhtymäkokous
valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 9.9.2021-31.7.2023
4 varsinaista jäsentä sekä
heille 4 henkilökohtaista varajäsentä,
nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
nimeää tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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Seutujohtaja: Yhteenvetoa työvaiheesta 2017-2021.
Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Eurooppa-päivänä 9.5. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio käynnistivät yhdessä osallistavan prosessin ja laajan keskustelun, jota käydään liittyen Euroopan tulevaisuuteen. Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella Euroopan unionin tavoitteista, mahdollisuuksista ja haasteista. Konferenssi kokoaa yhteen kansalaiset eri puolilta Eurooppaa – niin paikallisesti, alueellisesti,
kansallisesti kuin EU-tasolla. Kuka tahansa voi osallistua keskusteluun.
Erityisesti mukaan halutaan nuoria.
Keskusteltiin kaupunkiseudun osallistumisesta Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskusteluihin.
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93 § 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
19.5.-21.6.2021 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten.
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla.
Liite:
Päätösehdotus.

Koonti seutujohtajan päätöksistä

Seutuhallitus 30.6.2021
Seutujohtaja Nurminen
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 19.5.-21.6.2021 ja
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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94 § SEURAAVAT KOKOUKSET
Vuoden 2021 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15
Heinäkuussa ei kokousta
25.8., tavoitteena läsnäkokous.
29.9., 27.10., 24.11. ja 22.12.

95 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Lyly päätti kokouksen klo 10.45.
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