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Arvioinnin johtopäätökset 1/2
Tampereen seutuyhteistyöhön ollaan tyytyväisiä

•
•
•
•
•

Asiantuntijat arvioivat seutustrategian erittäin toimivaksi ja yhteistyön ainutlaatuisen hyväksi Suomessa.
Vastaajat seudun kunnista ovat sangen tyytyväisiä Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaan.
Sidosryhmien käsitys seutuyhteistyöstä on positiivinen.
Seutustrategian uskotaan tuovan lisäarvoa.
Seutuyhteistyöhön ei liitetä vahvoja epäonnistumisia.

Parhaiten ollaan onnistuttu yhteistyön rakenteiden ja luottamuksen luomisessa

•
•
•

Eniten kiitetään nimenomaan yhteistyön syvenemistä.
Konkreettisimmillaan tämä näkyy siinä, että viranhaltijat kokevat vuorovaikutussuhteiden ja tiedonkulun parantuneen
kollegoiden kesken eri kunnissa.
Rakenteet ovat luoneet puitteet luottamuksen pitkäaikaiselle rakentamiselle

Seutustrategia on toiminut kuntien yhteistyön johtamisen välineenä

•
•

Seutustrategia on kirkastanut seudun yhteistä visiota ja tavoitteiden kehittämistä niin luottamushenkilöiden kuin
viranhaltijoidenkin näkökulmasta.
Tässä seutustrategia on myös onnistunut paremmin edelliseen kauteen verrattuna.

Sidosryhmät eivät tunne seutustrategian sisältöjä

•
•
•

Erityisesti alueen yrityksiä edustaneet sidosryhmät indikoivat kyselyssä, että eivät tunne seutustrategian sisältöjä erityisen
hyvin.
Osallisuuden mahdollisuuksia ei seutustrategian toteuttamisessa koeta juurikaan olevan sidosryhmille.
Myöskään asukkaita ei seutustrategian nähdä tavoittavan: vaikutukset seudun asukkaisiin arvioidaan vähäisemmiksi kuin
muihin sidosryhmiin.
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Seutustrategia onnistunut kohtuullisesti vaikuttavuudessaan

•
•
•
•

Vaikuttavinta seutuyhteistyö on kuntien yhteistyön organisoimisessa ja hallintorakenteen sisäisessä
toiminnassa.
Suhteessa strategian tavoitteisiin seutuyhteistyön koetaan vaikuttavan eniten seudun kilpailukykyyn,
osaamis- ja innovaatioympäristöön ja yhdyskuntasuunnitteluun.
Seutuyhteistyön nähdään ohjaavan pikemminkin strategisella kuin operatiivisella tasolla.
Vastaajat eivät näe suurta muutosta nykyisen ja edellisten strategiakausien vaikuttavuudessa.

Joukkoliikenne ja liikenneratkaisut nousevat esiin tärkeimpinä yhteistyön sisältöinä

•
•
•

Kuntien viranhaltijat, päättäjät ja sidosryhmät näkevät seudulliset liikenneratkaisut kaikkein tärkeimpinä
seutuyhteistyön sisältöinä.
Seudullisina liikenneratkaisuina tuotiin esille niin joukkoliikenne, kevyt liikenne, yksityisautoilun
infrastruktuuri kuin suuret infrahankkeetkin (lentokenttä, raideliikenne, tieverkosto).
Eniten onnistumisia nähtiin liittyvän liikenneratkaisuihin, toisaalta siihen myös kohdistuu eniten toiveita ja
tyytymättömyyttä.

Maankäyttö, asuminen ja kaavoitus nähdään seudullisesti tärkeinä

•

Myös nämä teemat nousivat esiin seudullisen yhteistyön merkityksellisinä alueina.

Suositukset

Suosituksia seuraavalle strategiakaudelle
Toimivaan seutuyhteistyöhön panostettava jatkossakin
• Nykyinen toimintarakenne palvelee hyvin tarkoitustaan
• Luottamus ja toimiva yhteistyö vaativat jatkuvaa säännöllistä yhteistyörakenteiden
ylläpitoa ja sisällöllisesti mielekkäitä yhteisiä hankkeita ja päämääriä.
• Valmius jatkuvaan kehittämiseen ja tarvittaviin muutoksiin myös pidettävä yllä.
Seutuyhteistyöstä viestittävä enemmän ja osallisuutta lisättävä
• Sidosryhmille selkeitä viestejä seutuyhteistyön sisällöistä.
• Myös asukkaat huomioitava viestinnässä.
• Keinoja laajentaa sidosryhmien osallisuutta seutuyhteistyöhön tulisi lisätä.
Seutustrategialta odotetaan konkreettisia tuloksia
• Yhteistyön ylärakenteet ovat jo koetellut ja vakiintuneet, nyt voisi panostaa
operatiivisempaan yhdessä tekemiseen.
• Liikenne, asuminen, kaavoitus ja yhteinen elinkeinopolitiikka tarjoavat
mahdollisuuksia yhteistyön syventämiseen.

Suosituksia seuraavan strategiakauden
teemoihin

Seudullisen liikenteen kehittäminen keskeistä
• Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen verkostojen kehittäminen yli kuntarajojen sopivat
seutustrategian tavoitteiksi.
• Isot yhteiset liikennehankkeet (kuten lentokenttä tai rautatien lisäraide) hyviä teemoja
tuoda seudun toimijoita yhteen.
Segregaation uhkaa torjuttava
• Seudullisesti voidaan panostaa esim. sosiaalisen asuntotuotantoon, asuinalueiden laadun
parantamiseen ja koulujen kehittämiseen.
Kansainvälisyyteen panostettava
• Kansainvälisten osaajien ja investointien houkuttelu koko seudun yhteiseksi asiaksi.
Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys keskiöön
• Julkisen liikenteen palvelukykyä ja kevyen liikenteen verkostoja kehitettävä seudullisesti.
• Yhteiset vähähiilisyys tavoitteet.
• Maankäytössä ja kaavoituksessa etsittävä kestäviä ratkaisuja koko seutu huomioiden.

