
Seututyöryhmät: rakenne, tehtävät ja jäsenet 
sekä työjärjestys 1.10.2022-30.9.2025
Kuntajohtajakokous 23.9.2022

Seutuhallitus 28.9.2022



Työryhmärakenne 1.10.2022-30.9.2025

• Seutuhallitus asetti 28.9.2022 seuraavat asiantuntijatyöryhmät uuden 
”Vehreän metropolimme”-seutustrategian toimeenpanoon. 

1. Kestävän siirtymän työryhmä 
2. Liikennejärjestelmätyöryhmä 
3. Maankäyttö ja asumisen -työryhmä 
4. Sivistyspalvelujen työryhmä 
5. Paikkatietotyöryhmä 
6. Viestintäverkosto 
7. Strategiatyöryhmä

Lisäksi toimii tietohallinnon seudullinen johtoryhmä Tampereen koordinoimana.

• Seutuhallitus nimitti myös jäsenet, pj:n ja varapj:n kuntien esittämistä asiantuntijoista. 
Muut jäsenet (sidosryhmät, asiantuntijat) kutsutaan osallistumaan työskentelyyn. Jäsenen 
vaihtuessa työryhmä voi itse nimetä uuden jäsenen kunnan esityksestä.

• Työryhmät voivat asettaa ohjaukseensa valmistelevia ala-, pien ja teemaryhmiä ja valita 
niihin jäsenet. 
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Kestävän siirtymän työryhmä
Työryhmä vastaa
1. tulevaisuuden ennakoinnista ja ennakointitiedon 

hyödyntämisestä,
2. seudullisen ilmastotyön ml. sopeutuminen 

suunnittelusta ja seurannasta sekä
3. kestävyyttä edistävien kokeilujen ideoinnista ja 

toteutuksen tuesta.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä 
vastaa lisäksi alueellisen kiertotaloussopimuksen ja 
kansainvälistymisen tilannekuvan valmistelusta. 
Työryhmä vastaa lisäksi seudullisen 
asukasosallisuuden kehittämisestä ja osallistuu 
siniviherstrategian valmisteluun. 

Kuntajäsenet
Reija Linnamaa, strategiajohtaja, pj, Tampere
Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, vpj, Vesilahti 
Juuso Heinisuo, kehitysjohtaja, Kangasala
Tiia Levonmaa, yhdyskuntajohtaja, Lempäälä
Satu Heino, ilmasto- ja energia-asiantuntija, Nokia
Tuija Aro, elinvoimajohtaja, Orivesi
Vesa Vanninen, ympäristöpäällikkö, Pirkkala
Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampere
Sari Soini, kehitysjohtaja, Ylöjärvi

Muut jäsenet (kutsutaan)
Pirkanmaan liitto
Kansallinen MAL-verkosto
Business Tampere  
TKS



Liikennejärjestelmätyöryhmä
Työryhmä vastaa

1. seudullisen liikennejärjestelmän 
kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, 

2. seudullisen lähijunaliikenteen, seudullisen 
raitiotieliikenteen sekä pyöräliikenteen 
edistämisestä

3. omalta osaltaan rakennesuunnitelman ja MAL-
sopimuksen valmistelusta, toimeenpanosta ja 
seurannasta. 

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä 
vastaa joukkoliikenteen seudullisesta kehityskuvan 
laadinnasta. Työryhmä huolehtii myös 
liikennejärjestelmää koskevien edunvalvontaviestien 
valmistelusta. Lisäksi työryhmä hyödyntää 
tulevaisuuden ennakointitietoa ja osallistuu 
kestävyyttä edistävien kokeilujen ideointiin ja 
toteutukseen. 

Kuntajäsenet

Lindfors Jukka, Tampere, pj.
Korhonen Jouni, tekninen johtaja, Pirkkala, vpj.
Malviala Sirkku, elinympäristöjohtaja, Kangasala
Timo Nevala, suunnittelupäällikkö, Lempäälä
Pesonen Jussi, infrapalvelujen johtaja, Nokia 
Matti Vesava, tekninen johtaja, Orivesi 
Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, Tampere 
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, Tampere
Mirko Harjula, kaupunkirakennejohtaja, Ylöjärvi
Vierikka Harri, tekninen johtaja, Vesilahti

Muut jäsenet (kutsutaan)
Väylävirasto
Pirkanmaan ELY-keskus 
LVM
Traficom, 
Pirkanmaan liitto
Kansallinen MAL-verkosto
Apulaispormestari, Tampere
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja
Business Tampere Oy
TUNI
TKS



Maankäyttö- ja asuminen työryhmä

Työryhmä vastaa

1. kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 
ajantasaisuudesta,

2. seudullisen asuntopolitiikan toimeenpanosta,

3. omalta osaltaan MAL-sopimuksen valmistelusta, 
toimeenpanosta ja seurannasta.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta työryhmä 
vastaa asuinalueiden eriytymisen ehkäisystä sekä 
seudullisen siniviherstrategian laadinnasta. 
Työryhmä tukee myös elinkeinojen kehitystä 
maankäytön keinoin ja valmistelee maankäyttöä ja 
asumista koskevien edunvalvontaviestejä. Lisäksi 
työryhmä huolehtii tulevaisuuden ennakointitiedon 
hyödyntämisestä työskentelyssään. 

Kuntajäsenet

Nurminen Mikko, kaupunkiympäristön johtaja, Tampere, pj.
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokia, vpj?
Toivonen Anna-Leena, kaupunginarkkitehti, Kangasala
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, Tampere
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, Tampere
Mäkelä Teija, kaavoituspäällikkö, Lempäälä
Kaavoituspäällikkö, Orivesi
Naumanen Veli-Pekka, asumispalvelupäällikkö, Orivesi
Jääskeläinen Matti, kaavoitusjohtaja, Pirkkala
Haapaniemi Timo, kehitysjohtaja, Vesilahti
Hyytinen Esko, kaavoituspäällikkö Ylöjärvi

Muut jäsenet (kutsutaan)
Ympäristöministeriö
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Kansallinen MAL-verkosto
Apulaispormestari, Tampere
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja
Business Tampere Oy
TUNI
TKS



Sivistyspalvelujen työryhmä

Kuntajäsenet
Savisaari Lauri, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Tampere, pj.
Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä, vpj.
Halonen Kati, hyvinvointijohtaja, Kangasala
Hursti Matti, sivistysjohtaja, Ylöjärvi
Seppänen Mika, sivistysjohtaja, Nokia
Rönnholm Harri, hyvinvointijohtaja, Pirkkala
Mattila Mia, kasvatus- ja opetusjohtaja, Orivesi
Lahtinen Marko, sivistysjohtaja, Vesilahti
Välilä Sari, varhaiskasvatuspäällikkö, Pirkkala
Järvelä, Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja, Tampere
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, Tampere
Viskari, Kirsi, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
Aalto Mari, lukiokoulutuksen johtaja, Tampere

Muut jäsenet (kutsutaan)
Osake (osaamisen seudullinen kehittämisyksikkö)
Apulaispormestari, Tampere
Pääluottamusmies, henkilöstön edustaja
TUNI
TKS
•

Työryhmä vastaa

1. sivistyspalvelujen seutuyhteistyön yleisestä 
kehittämisestä,

2. toimialan seudullisten tiekarttojen 
ylläpitämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta, 

3. kokonaisvaltaisen hyvinvointijohtamisen 
edistämisestä kunnissa.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta 
sivistyspalvelujen työryhmä vastaa lisäksi 
seudullisesta palveluverkkoperiaatteiden 
valmisteluta sekä arkiliikkumisen ja toimialan 
digitaalisten palvelujen edistämisestä. Lisäksi 
työryhmä vastaa kansainvälisen kasvatus- ja 
koulutuspolun rakentamisesta. Työryhmä osallistuu 
myös siniviherstrategian laadintaan sekä 
segregaation ehkäisyyn.



Paikkatietotyöryhmä

Työryhmä vastaa

1. kuntien paikkatietoaineistojen yhtenäistämisestä 
ja kehittämisestä sekä datan avaamisen ja 
satavuuden edistämisestä,

2. MAL-suunnittelun- ja seurantatiedon 
digitalisoimisesta,

3. MAL-sopimuksen valmistelun, toimeenpanon ja 
seurannan tuesta osaltaan.

Uuden seutustrategian toteutuksen osalta 
paikkatietotyöryhmä osallistuu siniviherstrategian 
valmisteluun sekä asuinalueiden eriytymisen 
seurantaan. 

Kuntajäsenet

Kruus-Blomgren Kaarina, paikkatietoinsinööri, Kangasala
Suominen Eero, paikkatietoinsinööri, vpj. Lempäälä
Lehtinen Outi, paikkatietoinsinööri, Nokia
Lehen Harri, paikkatietoasiantuntija, Orivesi
Lehto Jouko, maanmittausinsinööri, Pirkkala
Hurtola Erkka, ympäristötarkastaja, Pirkkala
Hirvonen Tuomas, kunnanjohtajaVesilahti            
Laitinen Ville, maanmittausinsinööri, Ylöjärvi
Nieminen Joonas, paikkatietoinsinööri, Ylöjärvi
Pahkasalo Katariina, kehittämiskoordinaattori, Tampere
Karttunen Heikki, erikoissuunnittelija (alustava), Tampere

Muut jäsenet (kutsutaan)
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan ELY-keskus
Maanmittauslaitos
TKS



Strategiaryhmä 

Työryhmä vastaa

1. seutustrategian arvioinnin toteuttamisesta,
2. seutustrategian päivitystyön valmistelusta,
3. seutustrategian kytkemisestä kuntien 

strategiaprosessiin.

Strategiatyöryhmä aktivoituu kullekin 
seutustrategian uudistamiskierrokselle. 

Kuntajäsenet

Päivi Nurminen, seutujohtaja, TKS, pj. 
Sillman-Sola Jonna, hallintojohtaja, Kangasala, vpj.
Lehtinen Nina, sivistysjohtaja, Lempäälä
Nieminen Mikko, kaupunkikehitysjohtaja, Nokia
Kuusisto Juha, kaupunginjohtaja, Orivesi
Niemi Olli, hallintojohtaja, Pirkkala
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, Tampere
Hirvonen Tuomas, kunnanjohtaja, Vesilahti
Soini Sari, kehitysjohtaja, Ylöjärvi
Niina Immonen, johtaja, Business Tampere

Muut jäsenet 
TKS



Viestintäverkosto

Verkoston tehtävänä on

1. vahvistaa seutustrategian tunnettuutta ja 
toteutusta jäsenkunnissa viestinnän keinoin, 

2. välittää seudullisia materiaaleja jäsenkunnissa 
ja toimii aktiivisesti somealustoilla,

3. tukee seudullista asukasosallisuutta. 

Kuntajäsenet

Raija Lindell, viestintäpäällikkö, Tampere, pj.
Tiina Helminen-Savonjousi, viestintäpäällikkö, Ylöjärvi, vpj.
Viestintäpäällikkö, Nokia (vs. Hanna Vuojela)
Noora Nyrö, viestinnän suunnittelija, Vesilahti
Jenni Koponen, tiedottaja, Orivesi
Mirka Huhtala, tiedottaja, Lempäälä
Annikka Lampo, viestintäpäällikkö, Kangasala
Tarja Luoto, tiedottaja, Pirkkala

Muut jäsenet
TKS



Tietohallinnon seudullinen johtoryhmä 

Työryhmä vastaa yhteistyösopimuksessa 
mainittujen tehtävien lisäksi

1. seudullisen tietohallintostrategian 
päivittämisestä ja omalta osaltaan sen 
toteuttamisesta,

2. kuntien ja seututyöryhmien tukemisesta 
digitaalisuuden ja toimintatapojen 
uudistumisessa.

Tietohallintoyhteistyön koordinointi- ja 
valmisteluvastuu on Tampereen kaupungilla. 
Työryhmä raportoi toiminnastaan 
kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. 

Kuntajäsenet

Maria Nikkilä, tietohallintojohtaja, Tampere, pj
Petri Lätti, Kangasala
Mattila Arto, Lempäälä
Koskela Mikko, Nokia
Lilja Marjatta, Orivesi
Joensuu Jaakko, Pirkkala
Kouhi Kimmo, Tampere
Kivinen Jan, Tampere
Paunonen Kati, Vesilahti
Soini Sari, Ylöjärvi
Jani Alakoski, kehyskunnat

Muut jäsenet 
Paloranta Tiina, Hämeenkyrö
TKS



Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtajat

• Kestävän siirtymän tr, Tampere, Reija Linnamaa 

• Liikennejärjestelmä tr, Tampere, Jukka Lindström 

• Maankäyttö- ja asuminen tr, Tampere, Mikko 
Nurminen 

• Sivistyspalvelujen tr, Tampere, Lauri Savisaari 

• Paikkatieto tr, Tampere, avoin 

• Viestintäverkosto, Tampere, Raija Lindell 

• Tietohallinto tr, Tampere, Maria Nikkilä 

• Strategiatyöryhmä, Seutu, Päivi Nurminen 

Varapuheenjohtajat

• Vesilahti, Tuomas Hirvonen

• Pirkkala, Jouni Korhonen

• Nokia, Kari Stenlund 

• Lempäälä, Niina Lehtinen

• Paikkatieto tr, avoin

• Ylöjärvi, Tiina Helminen

• Tietohallinto tr, avoin

• Kangasala, Jonna Silman-Sola



Seututyöryhmien työjärjestys, sh 28.9

• Seutuhallitus hyväksyi asettamilleen työryhmille 
työjärjestyksen

• Sisältö:
• Yleistä
• Työryhmien tehtävät
• Työryhmien kokoonpano
• Työryhmien kokousmenettely
• Tiedottaminen ja täytäntöönpano



Työryhmien tehtävät

1. Päätyöryhmät toteuttavat seutustrategiaa, kaupunkiseudun talousarvion tavoitteita ja 
seutuhallituksen antamia muita toiminnan linjauksia. 

2. Päätyöryhmät vastaavat seutuyhteistyötä koskevien tarpeiden ja ratkaisuehdotusten
esittämisestä ja valmistelusta kuntayhtymän kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen 
käsittelyyn. Pohjaesitys tehdään aina päätyöryhmässä.

3. Päätyöryhmät kokoavat seudun kehityksen ja yhteistyöteemojen kannalta keskeistä 
tietopohjaa. 

4. Päätyöryhmät laativat esityksen tulevan vuoden tavoitteista kuntayhtymän talousarvioon.
5. Päätyöryhmät huolehtivat yhteistyön jalkauttamisesta kuntiin.

6. Päätyöryhmät arvioivat työskentelyään ja raportoivat tavoitteiden toteutumisesta 
kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Vastineeksi työryhmät saavat palautetta 
toiminnastaan. 



Työryhmien kokoonpano

• Seutuhallitus nimittää päätyöryhmien varsinaiset jäsenet, puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat. 

• Varajäseniä ei nimetä, vaan varsinainen jäsen huolehtii tarvittaessa itselleen sijaisen 
kokoukseen. Järjestelyllä korostetaan työryhmien päätösvaltaa.

• Seutujohtaja kutsuu päätyöryhmiin sidosryhmien tai muiden intressitahojen edustajat.
• Seutujohtaja osoittaa asiantuntijapäällikön työryhmän käyttöön. 
• Seutujohtajalla tai hänen sijaisellaan on työryhmien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.



Työryhmien kokousmenettely

• Työryhmät pitävät kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokousajat sovitaan vuodeksi 
kerrallaan. 

• Työryhmät laativat työskentelylleen vuosikellon ja pitävät vähintään yhden ns. 
kehittämiskokouksen vuodessa.

• Asialista lähetetään sähköisesti viikkoa ennen kokousta. Kokousmateriaalit käsitellään 
työryhmän päättämällä tavalla

• Seututoimiston asiantuntijapäällikkö valmistelee asialistan ja päätösehdotuksen yhdessä 
työryhmän puheenjohtajiston kanssa. Asiat käsitellään työryhmän kokouksessa 
asiantuntijapäällikön laatiman päätösesityksen pohjalta. Kokousvalmisteluissa voidaan 
hyödyntää myös työryhmän jäsenistöä.

• Asioiden käsittelyssä pyritään yksimieliseen lopputulokseen ja esitykseen 
kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. 

• Asiantuntijasihteeri laatii kokouksista muistion, joka tarkistetaan työryhmän seuraavassa 
kokouksessa. 



Tiedottaminen ja täytäntöönpano

• Kokoukset alkavat edellisen kokouksen asioiden täytäntöönpanon käsittelyllä. 
• Työryhmän jäsenten tulee huolehtia valmistelussa olevien asioiden tiedottamisesta, käsittelystä 

ja toimeenpanon valvonnasta tarvittavassa laajuudessa jäsenkunnissa ja joissain tapauksissa 
muissa sidosryhmissä. Päätetyt asiat jalkautetaan jäsenkuntien ja sidosryhmien päätöksenteko-
ja hallintorakenteiden mukaisesti.

• Päätyöryhmän viestinnästä ja tiedottamisesta medialle huolehtivat asiantuntijapäällikkö, 
työryhmän puheenjohtajisto sekä tarvittaessa seutujohtaja.



Lisätietoja, seutujohtaja Päivi Nurminen
paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

mailto:paivi.nurminen@tampereenseutu.fi
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