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TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Tarkastuslautakunta 
 
 
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
1. Tarkastuslautakunta 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 19.6.2019 tarkastus-
lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: 
 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Anttila Pekka  Tampere  Nieminen Nanna Lempäälä 
Haapaniemi Jari Nokia  Rautionmaa Niilo Pirkkala 
Lehtonen Merja  Ylöjärvi  Järvinen Jussi Orivesi 
Hackspik-Tuomisto Merja  Kangasala  Pispala Kristiina Vesilahti 
 
Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jari Haapaniemen ja varapuheenjohta-
jaksi Pekka Anttilan. 
 
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan tarkastussuunnitelman. Käytännössä arvi-
ointi tapahtuu seuraavasti: 
 

- tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn tule-
vaan materiaaliin, 
 
- tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa tarkastuskokoukseen, 
 
- tarkastuskokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteistyötä tarkastelujak-
solta, 
 
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen ja 
 
- tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. 

 
Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 arviointikertomus perustuu asioiden valmistelun ja 
seutuhallituksen tekemien päätösten seurantaan, seutuhallituksen antamaan toimintakertomukseen 
ja tilinpäätökseen sekä seurantakokouksessa saatuun informaatioon. 
 
Tarkastuslautakunta piti ns. tarkastuskokouksen 26.11.2020, jolloin seutujohtaja esitteli kuntayhty-
män toimintaa seutuhallituksen antaman 1.1.–31.8.2020 väliraportoinnin mukaisena. Lisäksi kokouk-
sessa selostettiin kuntayhtymän syksyn 2020 toimintaa. Tarkastuslautakunta kävi seutujohtajan selos-
tuksen pohjalta täsmentävän ja täydentävän keskustelun. 
 
Arviointikertomuksen valmistelusta on vastannut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. 
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2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 
2.1 Toiminnalliset tavoitteet 
 
Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020–2023 on 
hyväksytty yhtymäkokouksessa 19.12.2019.  
 
Jäsenkuntien hyväksymä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia ohjaa vuositavoitteiden asetta-
mista. Tavoitteet jaetaan strategian kolmeen pääviestiin: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne 
ja hyvinvoiva yhteisö. Talousarviossa oli yhteensä 25 toiminnallista tavoitetta. 
 
Seutuhallitus on toimintakertomuksessaan raportoinut seutuyhteistyön toteutumisen tavoitekohtai-
sesti. Lisäksi on katsaus seutuyhteistyön yleisestä kehittämisestä sekä HYMY-hankkeen ja kansallisen 
MAL-verkoston kokonaisuuksista.  
 
Lisää kilpailukykyä 
Nostoja ja huomioita toteutumisesta:  
 
Raideliikenteen kehittäminen eteni edelleen hyvin mm. Suomen pääradan osalta. Lähijunakokeilu 
käynnistyi erittäin hyvin ja sai jatkoaikaa yli koronapandemian. 
 
Kaupunkiseudun saavutettavuusohjelmaa toteutettiin uusin painotuksin.  
 
Edunvalvontatyötä tehostettiin kumppaneiden kanssa. Tampereen kaupungin koordinaatio tukee 
kaupunkiseudun vaikutustyötä. 
 
Kasvulle kestävä rakenne 
Nostoja ja huomioita toteutumisesta:  
 
MAL4-sopimus allekirjoitettiin 8.10.2020. Sopimuskumppanuus valtio-osapuolen kanssa tukee Tam-
pereen kaupunkiseudun kasvua Suomen toiseksi metropoliksi.  
 
Rakennesuunnitelman uudistamista valmisteltiin jatkamalla asuntopoliittisen ohjelman laatimista. 
Työskentely jatkui suunnitellusti, ja aikataulun mukaisesti ohjelma valmistuu kuntien käsittelyyn ke-
väällä 2021. Asuntopoliittisen ohjelman laatimista tukemaan valmistuivat kattava nykytilakartoitus ja 
kasvuennusteskenaariot vuoteen 2040. 
 
Kuntien ilmastotyötä kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua 2030 tuettiin kuntakohtaisten tiekarttojen 
laatimisella.  
 
Kestävien hankintaperiaatteiden seudullinen laatiminen ei edennyt henkilöstö- ja työryhmärakenteen 
muutoksen takia. 
 
Hyvinvoiva yhteisö 
Nostoja ja huomioita toteutumisesta:  
 
Seudullinen segregaatioselvitys valmistui tukemaan mm. palvelujen suunnittelua ja asuntopoliittisen 
ohjelman laadintaa.  
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HypaInfra-kehittämisohjelman toteutuksen arviointi valmistui. Uuden ohjelman laatiminen ratkais-
taan osana seutustrategian uudistusta.  
 
Seutuvertailuja kehitettiin aloittamalla lukiokoulutuksen vertailu päivähoidon sekä esi- ja perusope-
tuksen vertailujen lisäksi. 
 
Seutureittien ja virkistysalueiden kehittämistä sekä kuntien vapaa-ajan tilojen hallintaa edistettiin 
mm. yhteissuunnittelulla sekä Varaamo-hankkeen kautta. 
 
Lakeland Tampereen seutu, satamatoimintojen kehittämisen kolmas vaihe valmistui kuntien hyödyn-
nettäväksi. 
 
Muu seutuyhteistyön kehittäminen 
Nostoja ja huomioita toteutumisesta: 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian kattava arviointityö käynnistettiin. Arviointi valmistui loppu-
vuodesta. Seutuhallitus tekee arvioinnin pohjalta esityksen strategian päivitystyön aloittamisesta ke-
vään 2021 aikana. 
 
Seutuyhteistyön rakennetta uudistettiin muuttamalla infra-palvelujen kehittäminen kuntavetoiseksi 
ja aloittamalla uutena kokonaisuutena ennakointityön ja kestävän kehityksen kokonaisuus, jolle pal-
kattiin uusi vastuuvetäjä. 
 
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 
Seutuhallituksen antaman toimintakertomuksen mukaan vuoden 2020 talousarviossa oli yhteensä 25 
toiminnallista tavoitetta jaettuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailu-
kykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Lisäksi esitettiin seutuyhteistyön yleinen ke-
hittäminen kokonaisuus. Tavoitteista 18 toteutui kokonaan (72 %), pääosin tai osittain toteutui 5 ta-
voitetta (20 %). Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta (8 %). 
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2.2 Taloudelliset tavoitteet 
Talousarvio vuodelle 2020 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suun-
nitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää n. 28 000 euron ylijäämää.  
 

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 
 
 2020 2019 
Toimintatuotot 1 417 449,45 1 374 855,39 
Toimintakulut - 1 388 832,91 - 1 353 519,13 
Toimintakate 28 616,54 21 336,26 
 
Rahoitustuotot ja -kulut - 152,04 - 389,72 
 
Vuosikate 28 464,50 20 946,54 
 
Poistot ja arvonalentumiset 0,00 - 5375,25 
 
Tilikauden tulos 28 464,50 -15 571,29 
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) 28 464,50 -15 571,29 
 
 
Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajien ohjauksen mukaisina. 
 
Kokonaisjäsenmaksut vuosittain 2017-2020 
 
2017 1 031 800, muutos 0% 
2018 1 031 800, muutos 0% 
2019 1 031 800, muutos 0% 
2020 1 015 800, muutos -1,6 % 
 
Kuntakohtainen jakautuminen 2018-2020 
 
Kuntien maksuosuuksien kehitys 2018-2020

TP 2018 TP 2019 Muutos % TP 2020 Muutos %
2018-2019 2018-2019

Yhteensä 1 031 800 1 031 800 0,0 1 015 100 -1,6
Kangasala 84 432 83 467 -1,1 82 529 -1,1
Lempäälä 61 572 61 628 0,1 60 461 -1,9
Nokia 89 901 88 881 -1,1 87 351 -1,7
Orivesi 25 208 24 013 -4,7 24 024 0,0
Pirkkala 51 875 51 389 -0,9 50 462 -1,8
Tampere 617 946 623 956 1,0 612 893 -1,8
Vesilahti 12 079 11 417 -5,5 11 446 0,3
Ylöjärvi 88 788 87 048 -2,0 85 934 -1,3  
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3. Yhteenveto vuoden 2020 tavoitteista 
 
Tarkastuslautakunta katsoo, että vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty 
oikean suuntaiset toimenpiteet.  
 
Taloudellisesti vuosi 2020 on toteutunut tasapainoisena. Merkittävää on, että jäsenkuntien maksu-
osuudet ovat toteutuneet yleisen kunnallistalouden kantokyvyn ja jäsenkuntien päättämän ohjauk-
sen mukaisina. 
 
4. Tarkastuslautakunnan toimintajakso 2017-2020 
 
Tarkastuslautakunta on kaikkina tarkastusvuosina arvioinut kattavasti seutuyhteistyön toiminnallisia 
tavoitteita. Toiminta on vuosittain toteutunut hyvin eikä hyväksyttyyn talousarvioon ole ollut ratkai-
sevia poikkeuksia. Toiminta on toteuttanut onnistuneesti kuntien seutuyhteistyölle asettamia strate-
gisia tavoitteita.  
 
Talouden toteuttaminen on ollut tasapainoista tarkastelujaksolla. Kustannukset ja tulot ovat toteutu-
neet talousarvion ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän taloutta on johdettu omistajien 
ohjausta noudattaen, joka on näkynyt mm. jäsenkuntien maksuosuuksien vakaudessa. 
 
Tarkastuslautakunta on vuosittain saanut tilintarkastajan raportoinnin suoritetusta tarkastuksesta. 
Tilintarkastuksissa ei ole ilmennyt merkittävää raportoitavaa. Arviointikertomusten ja tilintarkastusra-
portoinnin perusteella voidaan todeta, että seutuyhteistyötä on koko ajanjaksolla toteutettu tuloksel-
lisesti sekä päätösten että hyvän hallintotavan mukaisesti. 
 
 
 
 
 
Tampere 13.4.2021 
 
 
       
Jari Haapaniemi   Nanna Nieminen  
puheenjohtaja   jäsen 
 
 
 
 
       
Merja Lehtonen 
jäsen     
 
 
 
 


