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10.12.2021 klo 8.15-10.15
Sähköinen työskentelyalusta Teams.

Osallistujat:
Yli-Rajala Juha
Auvinen Oskari
Hirvonen Tuomas
Joensuu Jaakko
Kuusisto Juha
Linnamaa Reija
Nurminen Mikko
Piiparinen Pauli
Rämö Heidi
Väätäinen Eero

konsernijohtaja
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja
kansliapäällikkö
kaupunginjohtaja
strategiajohtaja
johtaja
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja
kaupunginjohtaja

Tampere, pj.
Kangasala,
Vesilahti
Pirkkala, 2. vpj.
Orivesi
Tampere
Tampere, 154-158 §
Ylöjärvi
Lempäälä, 1. vpj., 154-158 §
Nokia, 154-158 §

Nurminen Päivi
Pohjonen Juhani

seutujohtaja
seutusihteeri

esittelijä, TKS
sihteeri, TKS

Kutsutut:
Ikonen Anna-Kaisa
Touru Tapani
Lippo Antti
Kankkonen Satu

seutuhallituksen puheenjohtaja
liikennejärjestelmäpäällikkö
kehittämispäällikkö
kehittämispäällikkö

Tampere
TKS, 155 §
TKS, 156 §
TKS, 157 §
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154 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Asiat
Joukkoliikenteen tasataksan selvitystyön käynnistyminen
Kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnat, valmistelun tilannekatsaus
Kuntayhteistyön teemoja ja rakenteita
Pirkanmaalla

Toimenpiteiden eteneminen
JOLI jatkaa valmistelua yhteistyössä
TKSn kanssa (masto, LJ)
Valmistelu jatkuu kuntien yhteistyössä VATEn kanssa
Pyöreän pöydän keskustelujen valmistelu jatkuu pientyöryhmän toimesta

Liitteet:
Muistio 26.11.2021
Palaute Seutufoorumista.
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155 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LÄHIJUNALIIKENTEEN TAVOITTEELLINEN TULEVAISUUSKUVA JA TIEKARTTA TOTEUTUKSELLE, RAPORTTILUONNOS
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru
Tampereen kaupunkiseudun tavoitteellinen tulevaisuus ja tiekartta toteutukselle selvityksen raporttiluonnos sekä tiivistelmäkalvosarjaluonnos ovat valmistuneet. Työtä on tehty laajassa seudullisessa yhteistyössä vuoden 2021 aikana.
Valmistelun keskeisiä vaiheita ovat olleet alkuvuodesta 2021 toteutetut
laajat sidosryhmähaastattelut, kokonaiskuvaa hahmottavien skenaarioiden laatiminen ja poliittinen käsittely sekä niihin liittynyt vuoropuhelu
webinaareissa ja niihin saadut keskeisten sidosryhmien kommentit.
Skenaarioihin kytkeytyneen vuoropuhelun pohjalta työssä on laadittu
alustavia kuvauksia tavoitetiloista ja määritetty niiden pohjalta periaatteita seudun lähijunaliikenteen tiekartan hahmottamiseksi. Tiekarttojen
määrittämiseksi on tehty tarkasteluja seisakkeiden toteuttamisen edellytyksistä, junaliikenteen kysynnästä, kapasiteettitarpeista sekä vaikutuksista.
Edellä kuvattu prosessi sekä laaditut aineistot on kuvattu kokonaisuudessaan liitteenä toimitetussa raporttiluonnoksessa (pp-muodossa).
Työn keskeisiä nostoja on kuvattu tiivistelmäluonnoksessa.
Raporttiluonnosta sekä tiivistelmäluonnosta käsitellään kuntajohtajakokouksessa 10.12. ja seutuhallituksessa 22.12.2021. Kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen hyväksymä raporttiluonnos toimitetaan valtioosapuolelle (Väylä, Traficom, LVM) kommentoitavaksi. Kommentteja
pyydetään erityisesti tavoitetilojen ja tiekarttojen toteuttamisen edellytyksistä. Tavoite on saada valtio-osapuoli esittämään näkemyksensä
Teams-yhteydellä seutuhallituksen kokoukseen tammikuun lopussa.
Seutuhallitus ohjeistaa työn viimeistelyn tämän jälkeen ja lopullinen
päätöskäsittely on helmikuussa 2022.
Maankäytön ja asumisen sekä liikennejärjestelmätyöryhmä käsittelevät
asian yhteiskokouksessa 9.12.2021. Mahdolliset täsmennykset selostetaan kuntajohtajille kokouksessa.
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru selostaa asiaa kokouksessa.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
Liite
- Lähijunaliikenteen raporttiluonnos ja tiivistelmäluonnos
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Kuntajohtajakokous 10.12.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan

käydä ohjaavan keskustelun raporttiluonnoksen ja tiivistelmäluonnoksen viimeistelystä,
että seutuyksikkö voi viimeistellä raporttiluonnoksen ja tiivistelmäluonnoksen seutuhallituksen käsittelyyn ja
esittää, että raporttiluonnos ja tiivistelmäluonnos toimitetaan kommenteille LVM:lle, Väylälle ja Traficomille.
Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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156 § SEUTULUOTSIN VISIO KESTÄVÄSTÄ SIIRTYMÄSTÄ 2031
Kehittämispäällikkö Lippo
Seutuluotsi on vuoden 2021 aikana kartoittanut toimintaympäristön muutoksia ja rakentanut vision kestävästä siirtymästä prosessissa,
joka on muodostunut neljästä työpajasta ja työpajojen välisistä tapaamisista. Toimintaympäristön muutoslistauksen ja vision lisäksi Seutuluotsi on laatinut neljä vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa (1. Jatkumo nykytilasta, 2. Toivetulevaisuus, 3. Uhkatulevaisuus, 4. Todennäköinen tulevaisuus) kestävän siirtymän teemoissa ja SWOT-analyysin nykytilasta
suhteessa kestävään siirtymään. Lisäksi Seutuluotsi toteutti konsulttitoimeksiantona kansainvälisen benchmarking-selvityksen, jonka tulokset
on esitelty kuntajohtajakokouksessa aiemmin. Kaikkien tuotosten synteesinä on muodostettu suosituksia seutustrategiatyöhön. Nämä kaikki tuotokset toimitetaan liitteinä kokousaineistossa.
Keskeiset toimintaympäristön muutokset ilmiöineen muodostavat
eräänlaisen tulevaisuuskartaston, joka auttaa ymmärtämään kaupunkiseudun yhteistyölle keskeisiä muutosilmiöitä. Nämä toimintaympäristön muutokset ovat siis huomioitu siinä tavoitteellisessa tulevaisuuskuvassa, jota kutsumme käsitteellä kestävä siirtymä. Visio kestävästä siirtymästä kuvaa tulevaisuuden tahtotilaa kahdeksan eri teeman alla. Visio samalla huomioi ja taklaa niitä muutosilmiöitä, jotka Seutuluotsi on
tunnistanut tärkeäksi ja joihin tulisi varautua seutuyhteistyössä.
Ekologinen jälleenrakentaminen
Tehdään julkisesta sektorista katalyytti siirtymän vauhdittamisessa ja
tarjotaan eri toimijoille kannusteita osallistua siirtymään. Varmistetaan, että ilmastonmuutoksen riskit tunnetaan eri sektoreilla ja että niihin osataan varautua eri toimialoilla ja toiminnoissa. Vaalitaan luonnonvaroja, luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta.
Muutosilmiöitä: Ilmastonmuutos, Luontokato, Hiilineutraaliustavoitteet
eri sektoreilla, Siirtymä vihreisiin investointeihin ja rahastoihin, Äärimmäiset sääolot yleistyvät, Kuluttajien kestävät elämäntavat, Ekoaktivismi, Ekogentrifikaatio
Liikenne ja liikkumisen kulttuuri
Otetaan tasoloikka kestävässä liikkumisessa tekemällä kulttuurinmuutos ja nykyisen liikenneinfran potentiaali hyödyntämällä. Panostetaan vahvemmin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin.
Tehdään yhteistyötä suurten työnantajien kanssa kestävän liikkumisen edistämiseksi. Nostetaan kestävien kulkutapojen osuus 60 prosenttiin. Tehdään seudusta kansallinen esimerkki puhtaiden käyttövoimien
osuudessa autokannasta. Kokeillaan aktiivisesti innovatiivisia liikkumisratkaisuja, myös haja-asutusalueilla.
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Muutosilmiöitä: Sähköinen liikenne, Raideliikenne, Auton omistamisen
ja ajokorttien määrän lasku, Liikkumattomuus, Liikkuminen palveluna, Vaihtoehtoiset käyttövoimat, Pyöräilybuumi, Autottomat keskustat
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
Varmistetaan kansalaisyhteiskunnalle vahva rooli seudun kehittämiseen
osallistumisessa. Tehdään asukkaista aito voimavara käyttäjälähtöisessä suunnittelussa, kehittämisessä ja lähiympäristöön vaikuttamisessa. Tarjotaan erilaisia osallistumistapoja. Tuodaan erityisesti lasten
ja nuorten ääni esiin.
Muutosilmiöitä: Osallistuva demokratia, Kolmannen ja neljännen sektorin nousu palveluissa, Ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden korostuminen, Joukkorahoitus
Hyvinvointipalvelut
Siirrytään kokonaisvaltaiseen ja kestävään hyvinvointikäsitykseen ja ajatukseen siitä, että uudessa kunnassa kaikki kuntapalvelut ovat hyvinvointipalveluita – jokaisella palvelulla on vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Tarjotaan rajattomalla seudulla käyttäjälähtöisiä palveluita yhdeltä
luukulta tai yhdellä klikkauksella. Etsitään ja kokeillaan palvelutuotantoa kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.
Muutosilmiöitä: Väestörakenteen muutos (väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku), Segregaatio kasvaa, hyvinvointi polarisoituu, Sote-uudistus, Elinikäisen oppimisen korostuminen
Kestävä liiketoiminta ja talouden veturit
Mahdollistetaan seudulle kansainvälisesti merkittäviä ekosysteemejä,
jotka kytkeytyvät globaaliin vihreään siirtymään ja taksonomian kautta
tulevaisuuden menestysaloihin. Autetaan yritysten sijoittumista vetovoimaisilla invest-in tekijöillä, seudullisella tonttivarannolla ja seudullisella tonttien jalostusmallilla. Aktivoidaan suuria ja keskisuuria yrityksiä
mukaan Ilmastokumppanit-verkostoon.
Muutosilmiöitä: Uudet talouden muodot, Cleantech, Uusiutuva energia, Siirtymä vihreisiin investointeihin ja rahastoihin, Vastuullisuuden
kriteerit kiristyvät, Osaajapula ja kilpailu työvoimasta, villi kortti: Raskaan teollisuuden paluu
Digitaaliset kyvykkyydet
Kytkeydytään digiratkaisuissa isoihin sovelluksiin, ei kehitetä omia pieniä sovelluksia. Kehitetään ja ylläpidetään digitaalisia kansalaistaitoja
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kaikille. Torjutaan uhkaa digitalisaation aiheuttamasta eriarvoistumisesta. Kehitetään eKuntalaisuus-konseptia ja tarjotaan ajasta ja paikasta
riippumattomia palveluita –myös bottien ja tekoälyn avulla.
Muutosilmiöitä: Digitalisaatio, Teknologia sulautuu kaikkeen, Automaatio ja robotisaatio, Työn, osaamisen ja ammattien muutos, Digitaalinen
eriarvoisuus, Tekoälysovellukset läpäisevät yhteiskunnan
Väestökehitys ja asuminen
Nostetaan rento asukaskokemus, hyvinvointi, elämisen laatu ja monimuotoiset kestävät elämäntavat esiin veto- ja lumovoimatekijöinä,
myös kansainvälisesti. Vahvistetaan asukkaille tärkeitä laatutekijöitä,
kuten sini-viherympäristöä, liikkumismahdollisuuksia ja turvallisuutta.
Kehitetään etätyömahdollisuuksia yhdessä elinkeinoelämän kanssa.
Muutosilmiöitä: Väestörakenteen muutos, Kaupungistuminen jatkuu
vastavoimista huolimatta, Asumisen ja kaupunkitilan laadun merkitys
kasvaa vetovoimatekijänä, Monipaikkaisuus, Ennakoimattomat muuttoliikkeet, Kotoilutalous
Yhteistyö ja kaupunkiseudun rooli
Varmistetaan, että kuntien, kaupunkiseudun ja hyvinvointialueen roolit
ovat selkeät ja yhteistyö toimivaa, kaikilla toimijoilla on selkeät käsitykset hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisestä omilla tonteillaan. Vahvistetaan seutuyhteistyön vaikuttavuutta yhteisellä suunnalla, tavoitteilla ja toimenpiteillä. Syvennetään elinkeinoyhteistyötä. Tehdään yhteistyötä muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa strategisesti valituissa tärkeissä teemoissa. Tutkitaan maaseudun uutta roolia.
Muutosilmiöitä: Verkostomainen valta voimistuu, Omavaraisuuden ja
huoltovarmuuden ylläpidon intressi kasvaa, Kunta-valtio-suhteen muuttuminen, Sote-uudistus
Kehittämispäällikkö Lippo selostaa asiaa kokouksessa.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 10.12.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan
merkitä tiedoksi Seutuluotsin valmistuneen työn kestävän siirtymän osalta
antaa suositukset vision hyödyntämisestä seutuyhteistyössä ja

Päätös.

antaa suositukset teemoista Seutuluotsin työskentelyyn vuodelle 2022.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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157 § LUKIOKOULUTUKSEN TIEKARTAN 2022+ HYVÄKSYMINEN
Kehittämispäällikkö Kankkonen 1.12.2021
Valmistelun tausta
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti kokouksessaan 11.10.2018 seudullisen tilannekuvaselvityksen laatimisesta lukiokoulutuksen osalta
Tampereen kaupunkiseudulla. Tilannekuvaselvitys hyväksyttiin työryhmässä 23.10.2019 ja seutuhallituksessa 27.11.2019. Seutuhallitus päätti
tuolloin, että hyvinvointipalvelujen työryhmän tulee laatia suunnitelma
lukiokoulutuksen seudullisista kehittämisasioista.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä perusti valmisteluryhmän, johon nimettiin Jorma Suonio, Harri Rönnholm, Kati Halonen ja Satu Kankkonen.
Valmisteluryhmä kutsui lisäksi mukaan Petri Murtovaaran Tredusta.
Ryhmä esitti kesäkuussa 2020 hyvinvointipalvelujen työryhmälle, että
vuoden 2021 tavoitteeksi asetetaan lukiokoulutuksen strategisen (seudullisen) tiekartan laadinta. Varsinainen tiekarttatyö käynnistyi tammikuussa 2021. Valmistelusta on vastannut pienryhmä, jonka toimintaan
ovat matkan varrella osallistuneet yllä mainittujen lisäksi Jaakko Saulamaa (Tredu) sekä Jorma Suonion ollessa poissa Matti Hännikäinen ja
Tuija Ylöniemi. Panoksensa tiekartan valmistamiseen ovat niin ikään antaneet myös lukioiden rehtorit vastaamalla kyselyihin sekä sidosryhmien yhteiseen työpajaan osallistuneet tahot.
Tiekartan luonnoksen kuvaus
Tampereen kaupunkiseudun lukiokoulutuksen strategisen kehittämisen
tiekartta on yhteistyön väline, joka huomioi valtakunnalliset kehittämishankkeet ja kuntien tavoitteet lukiokoulutuksen kehittämisessä. Tiekartta on luonteen muuntojoustava, toisin sanoen suunnitelluissa tavoitteissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä otetaan huomioon muutoksen mahdollisuus. Tiekarttaa voidaan joustavasti päivittää vastaamaan
muuttuvia tarpeita tilanteen niin vaatiessa.
Tiekartta koostuu kolmesta kehittämisteemasta, jotka ovat hyvinvointipalvelujen työryhmän, kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen keväällä 2021 hyväksymät:
-

seudullinen koordinaatio
sidosryhmät ja kumppanuus
koulutuksen laatu

Jokaisen teemaan on laadittu ehdotus kehittämisen tavoitteiksi, alustava aikataulu sekä vastuutaho.
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Seudullisen koordinaation kehittäminen
Seudullisella koordinaatiolla tarkoitetaan toiminnallista yhteiskehittämistä strategisessa mielessä. Sen avulla on mahdollista ratkoa esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentumiseen ja lukiokoulutuksen saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä, ratkaista opetustarjontaan, opiskelijoiden
tukeen/ohjaukseen sekä etätyöskentelyyn liittyviä asioita ja kysymyksiä.
Paremman koordinaation avulla kuntien tiivistyvä yhteistyö voi tuottaa
tasapainoa vahvan keskuskaupungin ja kehyskuntien välille, vähentää
moninkertaista työtä ja säästää resursseja. Kehittämisteemoista päätettäessä sekä kuntajohtajakokoukselle että seutuhallitukselle selvitettiin,
että koordinaatiossa onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta, vastuutahojen nimeämistä ja resurssointia.
Sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen
Lukiolaki sisältää velvoitteen eri tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.
Tiekarttaa valmisteltaessa on tehty kaksi pohjatyötä: järjestetty Yhteistyön –tulevaisuustyöpaja sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa
17.8.2021 sekä laadittu lukioiden rehtoreille suunnattu kysely lukioiden
työ- ja elinkeinoelämäyhteistyön kartoittamiseksi. Tiekartan toimenpide-ehdotukset pohjautuvat työpajaan ja kyselystä saatuun tulokseen.
Lukiokoulutuksen laadun kehittäminen
Laadun kehittämisen keskiössä ovat opetuksen laatu sekä opiskelijoiden
hyvinvointi. Laadun kehittämistyön tulee olla lukiokoulutusta uudistavaa ja eteenpäin katsovaa. Laatutyöhön kuuluu keskeisesti siitä saatavan hyödyn arviointi, jota osaltaan toteuttaa seudullinen lukiokoulutuksen vertailu. Seudullinen Osake-toiminta luetaan lukiokoulutuksen
osalta tähän kehittämisteemaan kuuluvaksi. Osake-toiminnan tavoitteet hyväksytään vuosittain hyvinvointipalvelujen työryhmässä.
Lukiokoulutuksen laadun kehittäminen on myös osa Suomen hallitusohjelman toimeenpanoa. Valtakunnallinen laatu- ja saavutettavuusohjelma 2021–2022 vastaa osaltaan toimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin ja uusiin vaatimuksiin laadukkaan lukiokoulutuksen toteuttamisessa. Ohjelman tavoitteena on:
-

-

parantaa lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta systeemisesti ja
pitkäjänteisesti,
edistää ja tukea hyvinvointia sekä osaamistason nostamista,
vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja edistää oppimiserojen kaventumista,
tukea ja edistää oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa sekä
jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelua,
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parantaa osaamisen laatua jatkamalla ja tukemalla lukiolain ja opetussuunnitelmien toimeenpanoa,
tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä, laadun jatkuvassa parantamisessa sekä sitä tukevan toimintakulttuurin
kehittämisessä ja
edistää lukiokoulutuksen saavutettavuutta.

Seudullisessa lukiokoulutuksen kehittämisessä huomioidaan valtakunnallinen kehittämisohjelma ja otetaan selvää mahdollisista rahoituksista, joilla laatutyötä voidaan edistää.
Asia käsitellään hyvinvointipalvelujen työryhmän kokouksessa
9.12.2021.
Kehittämispäällikkö Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
Liite
Päätösehdotus.

Seudullinen lukiokoulutuksen tiekartta 2022+ ja liite

Kuntajohtajakokous 10.12.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan
hyväksyä lukiokoulutuksen tiekartan.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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158 § SEUTUSRATEGIAN UUDISTAMINEN, TAHTOTILA JA PÄÄVIESTIT
Seutusihteeri Pohjonen
Strategian uudistamisen työvaihe
Seutustrategian uudistaminen käynnistyi kokoavalla otsikolla ” Kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä”. Uudistaminen on edennyt suunnitellusti
ja hyväksytyn työohjelman mukaan. Syksyn aikana on mm. toteutettu
luottamushenkilökysely seudun valtuutetuille ja koottu asukasraati
osallistumaan uudistusprosessiin. Prosessiin on sovitettu Seutuluotsin ja
Business Tampereen työskentelyä.
Luottamushenkilökyselyn tuloksista nousivat esiin vahva tuki seutuyhteistyölle, luottamushenkilöiden halu panostaa seutuyhteistyöhön sekä
näkemys, että seutuyhteistyö tuottaa lisäarvoa jäsenkunnille. Yhteistyön kärkiteemoina nousivat esiin liikennejärjestelmä (60,3), elinkeinoelämä (48,3), työllisyys (42,2), ympäristö ja ilmasto (40,5), koulutus ja
kasvatus (40,5) sekä maankäyttö ja kaavoitus (39,7).
24.11 järjestettiin seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpaja ja 8.12. pidettiin valtuutettujen seutufoorumi, joissa molemmissa kattavina teemoina olivat näkemykset Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudesta
ja seutuyhteistyö voimavarana. Ennakkoaineistojen perusteella työstettiin teemoja: tulevaisuuden elinkeinoelämä, liikenteen murros, ekologinen jälleenrakennus, kaupunkiseudun lumovoima ja kansainvälistyminen. Poikkileikkaavana kysymyksenä oli seutuyhteistyön tuoma lisäarvo
valituissa teemoissa.
Tavoitteena on vuoden päätteeksi koota aihiot kaupunkiseudun ja seutuyhteistyön tahtotilaksi ja pääviesteiksi. Kunnanhallitusten työpajassa
helmikuussa 2022 on tarkoitus käsitellä em. pohjalta seutuyhteistyön
strategisia tavoitteita.
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategia on uudistumassa
Tahtotila/visio
Voimassaolevan seutustrategian tahtotila/visio on: Tampereen kaupunkiseutu - yhdessä tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Vastaavasti uudistusprosessin kokoava otsikko on ollut kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä. Työpajan 24.11 antoi syötteitä vision
uudistamisen suunnalle esim. seuraavasti: Tampereen kaupunkiseutu yhdessä tekemisen edelläkävijä on maailmalle avoin kestävän elämän
kasvuseutu.
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Pääviestit ja seutuyhteistyön lisäarvo
Voimassaolevan seutustrategian pääviestit ovat: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Nyt työstämisen teemoina
ovat esiintyneet edellä mainitut: tulevaisuuden elinkeinoelämä, liikenteen murros, ekologinen jälleenrakennus, kaupunkiseudun lumovoima
ja kansainvälistyminen.
Uudistuvan strategian pääviestien aihioista on tehty työpajan 24.11. jälkeen nostoja, joilla nykyisiä pääviestejä voidaan rikastuttaa ja uudistaa:
Lisää kilpailukykyä
Arkisempi kansainvälisyys, monikielisyyden kulttuuri, houkuttelu ja tulokkaille annettavien lupausten lunastaminen (halu jäädä),
elinkeinorakenteen tulevaisuussiirtymä
Kasvulle kestävä rakenne
Resurssiviisaiden elämäntapojen alusta, seudullinen sinivihreä rakenne
osana lumovoimaa, kestävä saavutettavuus seudun ulkorajalle asti ja
kansallisesti
Hyvinvoiva yhteisö
elämykset ja ilmapiiri, kestävätietoinen hyvinvointi
onnellisuus
Seutuyhteistyön lisäarvo
Rajaton seutu -ajattelu hallinnossa ja palveluissa, yhteiset investoinnit
Hyvien käytäntöjen benchmarkkaus
Yhteistyö tulevaisuuden kestävän teollisuuden alojen houkuttelemisessa ja luomisessa
Hyvän elämän edellytysten luominen sujuvasti toimivalla seudulla
Liikennejärjestelmän strateginen kokonaiskuva
Seudullinen siniviherverkko ja siihen tukeutuva kestävä matkailu reitteineen
Kaupunki-maaseutu -yhteys voimavarana
Kuntien erikoistuminen ja diversiteetti
Kaupunkiseutukortit (vrt. museokortti)
Eletty kansainvälisyys ja laajentuvat verkostot
Seutuyhteistyö vientivalttina
Kokouksessa käydään ohjaava teemakeskustelu pääviestien kirkastamiseksi ja tahtotilan/vision rikastuttamiseksi ja
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Seuraava työvaihe
Seutustrategian uudistuvaa tahtotilaa ja pääviestejä valmistellaan
eteenpäin strategiatyöryhmässä ja tarpeen mukaan kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa niin, että kunnanhallitusten työpajan
käsittelyn jälkeen ne ovat viimeisteltävissä seutuhallituksen hyväksyttäviksi.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
Liite
Päätösehdotus.

Työpajan 24.11. tulosyhteenveto

Kuntajohtajakokous 10.12.2021
Seutujohtaja Nurminen:
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan
käydä ohjaavan keskustelun seutustrategian uudistuvasta tahtotilasta/visiosta ja pääviesteistä.
että seutuyksikkö voi valmistella tahtotilan/vision sekä pääviestit seutuhallituksen käsittelyyn.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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159 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Seutujohtaja:
Saavutettavuusohjelman eteneminen
Tampereen kaupunkiseudun kunnat käynnistivät vuonna 2015 lentoliikenteen kehitysohjelman (AiRRport), jonka tavoitteena oli saada kaupunkiseutu kansainväliselle lentokartalle suorien lentoyhteyksin. Kansainvälisen saavutettavuuden edistämistä on jatkettu saavutettavuusohjelmalla. Kunnat ovat myös tehneet yhteistyötä Finavian kanssa lentoaseman kehittämiseksi. Lentoliikenne on ollut toistuvasti yksi edunvalvonnan pääviesteistä.
Kunnat ovat osoittaneet erillisrahoituksen lentoliikenteen ohjelmille, ja
seutuhallitus on poliittisena toimijana ohjannut ja seurannut tavoitteita.
BusinessTampere on vastannut käytännön toimenpiteistä.
BusinessTampereen toimitusjohtaja Airaksinen on esitellyt kaupunkiseudun kuntajohtajakokoukselle 12.11.2021 AirBalticin suunnitelman
perustaan ympärivuotinen kotikenttä Tampereelle. Suunnitelma on julkistettu 14.12.2021. BusinessTampere ohjaa saavutettavuusohjelmasta
rahoitusta markkinointiyhteistyöhön. Mahdollinen kuntien lisärahoitustarve on sovittu ratkaistavaksi markkinointiyhteistyön edetessä.
Kuntajohtajat:
Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu
Yli-Rajala ja Oskari Auvinen
Suomi-radan tilannekatsaus
https://suomirata.fi/lisatietoa/
Mikko Nurminen
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160 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET
Kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15.
8.12. SEUTUFOORUMI
10.12. Teams
Seutustrategia - yhteistyön tahtotila ja strategian pääviestit
Seutuluotsin visio
Lähijunaselvitys, tiekartat toimenpiteille
Lukiokoulutuksen tiekartta
Vuoden 2022 kokoukset
14.1., 26.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5, 20.5., 3.6., 17.6.,
Heinäkuussa ei kokouksia
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

161 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.
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