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Aika: 17.9.2021 klo 8.15-10.15 
Paikka: Sahköinen työskentelyalusta Teams. Kutsu on lähetetty erikseen. 
 
Osallistujat:   
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala,  
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala, 2. vpj. 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Piiparinen Pauli  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
tilalla: 
Liinavuori Juha talousjohtaja   Ylöjärvi 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä, 1. vpj. 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS   
 
Kutsutut: 
Kankkonen Satu kehittämispäällikkö  TKS, 109-110 § 
Vihanta Aada projektipäällikkö  TKS, 109 
Touru Tapani  liikennejärjestelmäpäällikkö TKS, 111 § 
Saari Regina  työllisyysjohtaja  Tampere, 112 § 
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108 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

 

 
 
Liitteet: 
 
Muistio 20.8.2021 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Kaupunkiseudun lähijunaliikenteen lä-
hivuosien liikennetarjonnan kehittä-
misen tilannekatsaus 

JOLI jatkaa tarkentavia neuvotteluita 
VR:n ja LVM:n kanssa 

JOLI 

Tampereen kaupunkiseudun lausunto 
valtion väyläverkon investointiohjel-
masta vuosille 2022-2029 

Lausunto viimeistelty kuntajohtaja-
kokouksen 20.8. ja seutuhallituksen  
25.8.2021 käsittelyjen mukaisesti 

TKS 

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun 
2026 jatkohanke 

Plan-B -toteutus jatkuu hakijakun-
tien linjausten mukaisesti 

Kunnat 

Kuntien hyvinvointijohtamisen kehit-
täminen ja hymy -hankkeen loppuar-
viointi 
 

Asia siirrettiin käsittelyyn tähän ko-
koukseen 

TKS 

Seutuyhteistyön alustavat tavoitteet 
ja rahoitustarve vuodelle 2022 

Kuntajohtajakokouksen 20.8. ja seu-
tuhallituksen 25.8.2021 käsittelyjen 
mukainen TAE2022 on lausunnoilla 
jäsenkunnissa 

Jäsenkunnat,  
TKS 

Tampereen kaupunkiseudusta 0,4 mil-
joonan asukkaan alue 

Tilastoaineisto/Heidi Seutulainen ja 
0,4 miljoonan asukkaan ylittyminen 
on saanut hyvin julkisuutta mediassa 

TKS 
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109 § KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA HYMY -HANKKEEN LOPPUARVI-
OINTI 
 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 11.8.2021 

HYMY -hanke 

Tampereen kaupunkiseutu ja MAL -verkosto ovat koordinoineet HYMY -
hanketta, missä on keskitytty kehittämään kuntien monialaista hyvinvoin-
tijohtamista ja tietojohtamista kaupunkisuunnittelun keinoin. Hanke on 
saanut rahoitusta vuosina 2019-2021 STM terveyden edistämisen määrä-
rahasta ja se päättyi loppuwebinaariin 1.9.2021. 
 
Hankkeen jäsenet ovat olleet Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä 
Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupungit. Kunnilla on merkittävä rooli hy-
vinvoinnin edistämisessä maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen 
suunnittelussa. Kuntien ennaltaehkäisevän hyvinvointityön merkitys ko-
rostuu sote -uudistuksen myötä ja siksi hyvinvointijohtamista sekä johta-
misen välineitä tulee kehittää myös jatkossa. 
 
Hankkeessa kehitettiin rakennetun ympäristön indikaattoreita seutu- ja 
kuntatasolle hyvinvointiympäristöjen mallintamiseksi paikkatiedon avulla 
sekä laadittiin kaupunkiympäristön laadullisilla analyyseja. Tämän lisäksi 
viimeisen vuoden aikana keskityttiin edistämään kuntien hyvinvointiker-
tomus- ja suunnitelmatyötä ja tuotiin ilmiölähtöisen suunnittelun mene-
telmät osaksi tätä prosessia. Hyvinvointityössä on usein havaittavissa tie-
toaukko hyvinvoinnin systeemisen ymmärtämisen kohdalla. Hyvinvoinnin 
systemaattisempi ymmärtäminen ja sen kehittäminen on nähty tärkeänä. 
Tähän liittyy vahvasti myös hyvinvointityön monialaisuus. Ilmiölähtöi-
sessä hyvinvoinnin edistämisessä pitkän aikavälin tavoitteiden asettami-
nen sekä vaikutusten ennakkoarviointi ovat tärkeässä osassa. 
 
HYMY -hankkeen arviointiselvitys ja johtopäätökset 
 
MDI konsulttitoimisto laati HYMY -hankkeen loppuarvioinnin kesäkuussa 
2021, ja siinä keskityttiin kahteen kokonaisuuteen: arvioimaan monialai-
sen hyvinvoinnin edistämisen nykytilaa sekä arvioimaan HYMY -hankkeen 
vaikutuksia kuntien hyvinvointityöhön. Ensimmäinen arviointitavoite ja-
ettiin neljään kokonaisuuteen: prosessit- ja päätöksenteko, hyvinvointi-
kertomuksen ja suunnitelman rooli, monialaisuus ja ilmiölähtöisyys ja tie-
dolla johtaminen.  
 
Lyhyesti voi todeta, että kuntien hyvinvointityön prosessit tiivistyvät hy-
vinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan sekä hyvinvointiryh-
män toimintaan. Vaikka hyvinvointisuunnitelma on kunnan hyvinvoinnin 
edistämistyön keskeinen väline, on se edelleen pitkälti lakisääteinen pro-
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sessi ja asiakirja, jonka yhteyttä kuntastrategiaan ei ole välttämättä tun-
nistettu ja jonka kaksiosaisuus (suunnitelma ja kertomus) aiheuttaa epä-
selvyyttä. Suunnitelman tavoitteenasetanta näyttäytyy pitkälti toiminalli-
sena, eikä määrällisiä tavoitetasoja ole asetettu. Monialaisista tavoit-
teista ja ilmiölähtöisyyden periaatteista huolimatta esimerkiksi indikaat-
toreissa korostuu edelleen vahva sosiaali- ja terveyspainotus. Kuntien hy-
vinvointityö näyttäytyi selvityksessä monialaisena, mutta ohuena: kun-
nissa ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, mitä hyvinvointityö pitää sisäl-
lään tai mistä se koostuu. 
 
Kuntien hyvinvointityö näyttäytyy selvityksen perusteella edelleen yh-
tenä strategisen kehittämisen alueena. Hyvinvointityön monialaisuus ja 
monitoimijaisuus on syytä muistaa kuntien ja tulevien hyvinvointialuei-
den yhteistyötä rakennettaessa. Kuntien hyvinvointityö on tärkeä osa 
sote-kokonaisuutta, sillä sen avulla voidaan ehkäistä tarvetta käyttää so-
siaali- ja terveyspalveluja. Hyvinvoinnin edistämisen tulokset eli asukkai-
den terveyden ja hyvinvoinnin tila näkyy tulevaisuudessa myös hyvinvoin-
tialueiden tilinpäätöksessä. Kunnan onnistuminen on siis tärkeää koko 
palveluketjun kannalta.  
 
HYMY -hanke on ollut kunnianhimoinen ja siinä voitiin tunnistaa edellä-
kävijyyttä. Hankkeessa mukana olleiden kuntien lähtötilanne ja voimava-
rat ovat vaikuttaneet tulosten syntymiseen, mutta kokonaisuutena hank-
keen koettiin synnyttäneen lisäarvoa kunnissa. Hankeen selkeimmät vai-
kutukset ovat ymmärryksen lisääntyminen sekä tiedolla johtamisen poh-
jan vahvistuminen. 

 
Hyvinvointijohtamisen kehittäminen kaupunkiseudulla hankkeen jälkeen 
 
HYMY -hankkeen arviointi toimii tärkeänä dokumenttina, kun laaditaan 
seudullisia askelmerkkejä hyvinvointijohtamisen kehittämiselle. Hyvin-
vointijohtamisen ja sen keskeisten välineiden kehittäminen edellyttää 
kiinnostusta ja kysyntää päätöksentekijäpuolelta sekä rohkeutta ja uuden 
osaamisen kehittämistä viranhaltijapuolelta. Hyvinvointipalvelujen työ-
ryhmä on käsitellyt HYMY -hankkeen edistymistä ja hyvinvointijohtami-
sen kehittämisteemaa muutamaan otteeseen vuoden 2021 aikana ja to-
dennut, että sote -uudistuksen astuessa voimaan, kehittämistä on jatket-
tava ja seudullisesta yhteistyöstä on tehtävä systemaattisempaa. Käydes-
sään lähetekeskustelua vuoden 2022 tavoitteiden asettamisesta, työ-
ryhmä hyväksyi alustavasti seuraavan teemakokonaisuuden: 
 
Kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen sekä yhdyspintatyön kehittä-
minen: 
• Teema käynnistyy, kun HYMY -hanke päättyy loppuseminaariin 

1.9.2021. 
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• Teema koostuu kuntien hyvinvointijohtamisen ja johtamisen välinei-
den kehittämisestä ja sote -uudistuksen seuraamisesta ja siihen liit-
tyvästä seudullisesta yhteistyöstä. 

• Strategisen hyvinvointijohtamisen kehittäminen on seudullisen hy-
vinvointipalveluiden työryhmän työskentelyn painopiste tulevina 
vuosina. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa seudulli-
sen tietojohtamisen kehittämisen (paikkatietoryhmä) sekä kuntien 
hyvinvointiryhmien kanssa. 

• Työryhmä käsittelee lopullisen esityksensä vuoden 2022 tavoitteista 
23.9.2021. 

 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen ja projektipäällikkö Aada Vihanta se-
lostavat asiaa kokouksessa. 
 
Liite: 
- HYMY-hankkeen loppuarviointi 

Kuntajohtajakokous 17.9.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tiedoksi HYMY-hankkeen loppuarvioinnin ja 
 
käydä lähetekeskustelun hyvinvointijohtamisen kehittämisestä seutuyh-
teistyössä. 
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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110 § NUORISOPALVELUT TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA -SELVITYS 
 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 6.9.2021: 
 
Selvitystyön tausta 
Hyvinvointipalvelujen työryhmän vuoden 2021 yhtenä toiminnallisena 
tavoitteena oli laatia seudun kuntien nuorisotyöstä nykytilakuvaus ke-
hittämisen suuntaviivojen määrittelemiseksi. Työryhmä hyväksyi kor-
keakouluharjoittelijan rekrytoinnin ja tehtävän kokouksessaan 
11.2.2021. Seutuyksikkö suoritti rekrytoinnin maaliskuussa ja valituksi 
tuli korkeakouluharjoittelija ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti Salla 
Janhonen. Hän aloitti tehtävässä 29.4.2021 ja työsuhde päättyi 
27.8.2021. 
 
Nuorisopalveluita koskevan selvitystyön työsuunnitelman työryhmä hy-
väksyi 27.5.2021. Korkeakouluharjoittelijan laatiman kuvauksen tarkoi-
tuksena on toimia sekä seudullisen kehittämisen että kuntien nuoriso-
työn johtamisen ja kehittämisen apuvälineenä. Nykytilakuvauksen ta-
voitteena oli  

 
• kuvata Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisotyön yleiset 

lähtökohdat kunnallisena peruspalveluna 
• tehdä selvää seudun kuntien nuorisopalvelujen hallinnollisesta 

organisoitumisesta ja asemasta päätöksenteossa 
• kerätä tietoa kuntien nuorisotyön työmuodoista ja resursseista 
• selvittää kuntien tahtotila ja tulevaisuuden kehittämisajatukset 

seudulliselle yhteistyölle 

Nykytilakuvauksen oli määrä valmistua hyvinvointipalvelujen työryh-
män elokuun 27.8.2021 kokoukseen mennessä.  
 
Selvitystyö, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
 
Selvityksessä kuvataan nuorisopalveluiden nykytilaa Tampereen kau-
punkiseudulla. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten kasvun ja kehityk-
sen tukemisessa sekä osallisuuden vahvistamisessa. Yhteiskunnalliset 
ilmiöt ja nuorisotyön muuttuvat toimintaympäristöt haastavat nuoriso-
työn tekemistä, sillä nuorisotyön on kehityttävä yhteiskunnan ja nuor-
ten muuttuvien tarpeiden mukana. Selvityksen aineisto koostuu sähköi-
sestä kyselystä, puolistrukturoiduista haastatteluista sekä yhteistyö- ja 
tulevaisuustyöpajan tuloksista.  
 
Selvityksen perusteella Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisopal-
veluiden keskeisimmät kehitystarpeet liittyvät nuorisotyön tunnettuu-
den lisäämiseen, nuorten osallisuuden ja henkilöstön osaamisen kehit-
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tämiseen sekä monialaisen ja nuorisotyön seutuyhteistyön tiivistämi-
seen. Lisäksi seudun kunnissa nähdään tarvetta nuorisotyön uudistumi-
selle ja nuorilähtöisen toiminnan kehittämiselle. Seutuyhteistyön tiivis-
täminen ja yhteiset linjanvedot voisivat toimia yhtenä ratkaisuna sote-
uudistuksen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin polarisoitumisen ja liikku-
mattomuuden sekä digitalisaation kaltaisten yhteiskunnallisten haastei-
den ja ilmiöiden käsittelyssä. Vaikka nuorisotyön toiminnassa ja seutuyh-
teistyössä on monia tunnistettuja kehitystarpeita, seudun kunnilla on 
vahva tahtotila nuorisotyön ja sen seutuyhteistyön kehittämiselle. 
 
Nuorisotyöllä on merkittävä asema Tampereen kaupunkiseudun nuor-
ten arjen toiminnallisten sisältöjen ja hyvinvointikokemusten rakentu-
misessa. Selvityksen perusteella seudun kunnissa koetaan tärkeänä, että 
nuorisotyö on tulevaisuudessakin maksutonta ja avointa toimintaa, jossa 
nuorten kohtaaminen, verkostomaisuus sekä nuorten tarpeiden mukai-
set ja laadukkaat palvelut ovat toiminnan keskiössä. Tulevaisuuden nuo-
risotyön sisältöjä pohdittaessa on tärkeä ymmärtää, ettei nuorisotyön 
tarkoituksena ole vain kohdata tulevaisuutta, vaan se on omalla toi-
minnallaan myös mukana luomassa ja rakentamassa sitä. Nuorisotyö-
hön ja nuoriin panostaminen on tulevaisuustyötä. 
 
Selvityksen lopussa on esitetty kolme laajempaa kehittämisehdotusta, 
jotka on otsikoitu seuraavasti: 
 

1. Kunnan nuorisopalvelut kaipaavat uudelleenmäärittelyä 
2. Nuorisopalveluiden henkilöstön osaamista tulisi kehittää 

seudullisena yhteistyönä 
3. Seutuyhteistyön kehittäminen edellyttää yhteistä tahtotilaa 

ja tavoitteita  
 

Valmistunut selvitys käsitellään vapaa-aikaryhmän kokouksessa 
20.9.2021 ja sen jälkeen hyvinvointipalveluiden työryhmä päättää jatko-
toimenpiteistä. Työryhmän syyskuun/lokakuun käsittelyn jälkeen selvi-
tys viedään seutuhallitukseen loppuvuoden 2021 aikana. 
 
Liite 
- Nuorisopalvelut Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila ja tulevai-

suus 

Kuntajohtajakokous 17.9.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tiedoksi nuorisopalvelujen selvityksen ja 
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että selvitystä hyödynnetään seudullisessa ja jäsenkuntien jatkosuunnit-
telussa. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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111 § LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUK-
SELLE -SELVITYS, TYÖVAIHEEN ESITTELY 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 10.9.2021 

 
Kuntajohtajat ja seutuhallitus käsittelivät kesäkuussa lähijunaliikenteen 
skenaarioita. Skenaarioaineiston hyväksyminen käynnisti laajemman 
vuorovaikutuksen asiantuntijoiden ja kuntien päättäjien kanssa.  Mo-
lemmille ryhmille järjestettiin omat webinaarit elo-syyskuussa ja annet-
tiin mahdollisuudet jatkotyön evästykseen verkkopohjaisesti.  
 
Olemassa olevien selvitysten ja suunnitelmien pohjalta muodostetut 
skenaariot muodostavat keskeisen lähtökohta-aineiston visiosta päättä-
miseksi, mutta eivät ota kantaa siihen, mikä vision ja toteutuspolun tulisi 
olla. Skenaarioaineistossa kuvataan lähijunaliikenteen kehittämiseen 
kytkeytyvää kokonaisuutta: edellytyksiä, mahdollisuuksia, vaikutuksia ja 
riskejä. Skenaarioilla siis herätetään ajattelemaan, mitä tavoiteltava tu-
levaisuus vuosille 2030 ja 2050 sisältää, mahdollistaa ja edellyttää. Saa-
dun palautteen ohjaamaa visioainesta esitellään uudelle seutuhallituk-
selle 29.9 ja päätös visiosta tehdään seutuhallituksessa lokakuussa 2021.  
 
Vision määrittämisen jälkeen määritetään siihen pohjaavia lähijunalii-
kenteen kehittämispolkuja, tarkastellaan niiden vaikutuksia ja esitetään 
suosituksia etenemisen periaatteiksi. Tarkasteluja käynnistetään jo vi-
sion valmisteluvaiheessa. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru selostaa työvaihetta ja seutu-
hallitukselle esiteltävän aineiston rakennetta kokouksessa. Vision alusta-
via sisältöjä työstetään 22.9. pidettävän MASTO&LJ-kokouksen pohjalta.  
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa 29.9.2021 

 
Kuntajohtajakokous 17.9.2021 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 

käydä ohjaavan keskustelun työn edistämiseksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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112 § TE-PALVELUJEN KUNNALLISTAMINEN JA UUDISTUKSEN YHDYSPINNAT HYVINVOINTIALU-
EESEEN 
 

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen 
 
Hallitus päätti puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtä-
miseksi kunnille. Maaliskuun alussa käynnistyneissä työllisyyden kunta-
kokeiluissa tavoitellaan eri palveluiden parempaa yhteensovittamista ja 
tehokkaiden palveluiden löytämistä. Kuntakokeiluja jatketaan vuoden 
2024 loppuun asti. TE-palvelut siirtyvät kokonaan kunnille vuoden 2024 
aikana. HE uudistukseen liittyen lähtee lausunnolle 2/2022. Valmistelu 
etenee kolmen aallon kautta, jotka sisältävät työllisyyskokeilun lisäksi 
laaja-alaisia palveluihin liittyviä lakimuutoksia vuonna 2022. Lakisäätei-
set uudistukset tulee huomioida myös kuntakokeilualueen ja vuonna 
2023 toimintansa käynnistävän hyvinvointialueen välisessä yhteis-
työssä. Yhdyspinta sisältää rakenteiden johtamisen ja kehittämisen li-
säksi asiakaspalveluun liittyviä muutoksia, jotka on Pirkanmaalla huomi-
oitava osana molempien uudistusten valmistelua. 
    
TE-palvelujen kunnallistamiseen liittyviä keskeisiä valmistelussa olevia 
asioita ovat kannustava rahoitus, kuntien järjestämisvastuun määrittely, 
palvelujen järjestämisvastuun määrittäminen kuntien ja valtion kesken, 
uudistuksen vaikutukset TE-toimistoihin, ELY-keskuksiin ja KEHA-kes-
kukseen. 
 
------- 
 
TEMin tiedotteen 1.9.2021 mukaan ministerityöryhmä on linjannut, 
että vuoden 2024 aikana TE-palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useam-
masta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoi-
mapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluo-
kaltaan nyt käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäis-
kokoa. Näin turvataan, että TE-palveluiden järjestämiseen on riittävästi 
resursseja ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saata-
villa kaikkialla Suomessa.  Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämi-
sen kriteerejä, sen olisi muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai 
toisten kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoi-
den ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-
alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä 
toisiinsa. Yhteistoimintaan velvoitetut kunnat voisivat itse päättää yh-
teistoiminnan muodosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti, eli perusta-
vatko ne esimerkiksi kuntayhtymän. Kunnat voisivat itse päättää myös 
alueesta, jolla yhteistoiminta toteutetaan, kuitenkin edellä esitetyt kri-
teerit huomioiden. 
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Kuntien yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön 
liitettäisiin niin sanottu perälautasäännös. Siinä säädettäisiin määrä-
ajasta, johon mennessä kuntien tulisi päättää yhteistoiminnasta. Jos 
päätöstä ei olisi tehty, asiasta päättäisi valtioneuvosto. 
------------ 
 
Työllisyysjohtaja Regina Saari selostaa asiaa kokouksessa.  
 
Liite:  
- Jussi Välimäen laatima kartta Pirkanmaan kuntien työvoimasta. 

Kuntajohtajakokous 17.9.2021 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä ohjaavan keskustelun asian jatkovalmistelusta. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Kuntajohtajakokous muistio 14/2021 17.9.2021 
 

13 / 15 
 

113 § MUUT ASIAT 
10.00-10.15  

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu 
 
- Vaten jäsenet Juha Yli-Rajala ja Oskari Auvinen 

Keskusteltiin Pirkanmaan kuntien yhteisestä lausunnosta Väylän inves-
tointiohjelmaan. 
 
Palaute ja yhteenveto KJKn pyöreän pöydän keskusteluista 3.9.2021.  
 
Todettiin uuden seutuhallituksen kokoonpano. 
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114 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 

 
Kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 
 
17.9., Teams 
Työllisyyskokeilu  
Hyvinvointijohtaminen ja HYMY-hankkeen loppuraportti 
Nuorisopalvelujen nykytila 
Edunvalvontakatsaus (budjettiriihi) 
Lähijunaliikenne-kehittäminen 
 
1.10., BUSINESS TAMPERE valmistelee kokouksen 
 
15.10., Läsnä 
Aspol-lausunnot/Aspol-ohjelman hyväksyminen 
Lähijunaliikenne alustava visio 
 
29.10, Teams 
TA2022 keskustelu 
Selvitys kuntien osallisuustyöstä/Seudullinen digitaalinen kansalaispa-
neeli 
Seutuvertailut 
Tampereen kaupungin korkeakoulukumppanuus 
 
 
12.11. pyöreä pöytä, läsnä 
Seutustrategia - yhteistyön tahtotila ja strategian pääviestit 
Kestävän siirtymän kv-bencmarking 
TA2022 päätös 
 
24.11.KESKIVIIKKO STRATEGIATYÖPAJA SH+KJK, läsnä 
Seutustrategia - yhteistyön tahtotila ja strategian pääviestit 
 
26.11., Teams  
TA2022 päätös 
Lukiokoulutuksen tiekartta 
Rajaton seutu -elinkeinovyöhykkeet  
Rakennesuunnitelman/kaupunkiseutusuunnitelman uudistaminen/oh-
jelmointi 
Kestävän siirtymän visio/Seutuluotsi 
Seutudigi-hanke projektisuunnitelman hyväksyminen. 
 
10.12. läsnä 
Seuturane 
Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpidesuositukset 
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115 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
 
Seutujohtajan ajankohtaiset infoasiat: 
 
 
Kuntajohtajien info ja keskusteluasiat: 
 

 
116 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 
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