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Aika: 19.8.2022 klo 8.15-10.00 
Paikka: Sähköinen teams-työskentelyalusta, teams-kutsu on lähetty erikseen 
  
 
Osallistujat:    
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala,  
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala, 1. vpj. 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi, 2. vpj. 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere, 94-95 § 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Piiparinen Pauli  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä, 94-101 § 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS  
 
Kutsutut: 
Ikonen Anna-Kaisa seutuhallituksen puheenjohtaja Tampere 
Savisaari Lauri sivistyspalvelujen johtaja  Tampere / HYPA, 95 § 
Välimäki Jussi seututietopäällikkö  TKS, 95 § 
Lippo Antti  kehittämispäällikkö  TKS, 95 § 
Kuusela Kaisu seutusuunnittelupäällikkö  TKS ,95-96 § 
Touru Tapani  liikennejärjestelmäpäällikkö TKS, 95-97 § 
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94 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

 

 
 
Seutuhallituksen kokous oli 22.6.2022. 
 
Liitteet: 
 
Muistio 17.6.2022 
 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Rakennesuunnitelman uudistaminen, 
prosessisuunnitelman hyväksyminen 

Kattavan suunnitelman toteuttami-
nen jatkuu Maston valmisteluilla 

TKS 

Seutustrategian toteutusohjelma, hy-
väksyminen 

Seutuhallituksen käsittelyssä 31.8. TKS 

Seututyöryhmien rakenne ja jäsenet, 
lähetekeskustelu 

Asian käsittely jatkuu tässä kokouk-
sessa 

TKS 

Seutuyhteistyön alustavat tavoitteet 
ja talousarvioraami vuodelle 2023 

Asian käsittely jatkuu tässä kokouk-
sessa 

TKS 

Kuntayhtymän toimitilat Asiasta oli palaveri Tampereen edus-
tajien kanssa 27.6.2022.  
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95 § SEUTUTYÖRYHMIEN RAKENNE JA JÄSENET 
 
Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntayhtymän perussäännön mukaan keskeinen tehtävä on muun mu-
assa huolehtia jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategi-
assa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ”Seutuyhteistyötä valmistelevat 
pysyväisluonteiset seututyöryhmät, joiden jäsenet, puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajat seutuhallitus nimittää kuntien esittämistä asiantuntijoista. 
Seututyöryhmät tekevät yhteistyöesityksiä seutuhallitukselle ja edistävät teh-
tyjen päätösten toteuttamista. Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen pysy-
väisluonteisille seututyöryhmille. Seutuhallitus tai seutujohtaja voivat nimittää 
muita tarpeellisia työryhmiä ja hyväksyä niiden tehtävät, jäsenet, esittelijät ja 
sihteerit.” 
 
Seututyöryhmien tehtävät, kokoonpanot ja toimeksianto on tavattu 
päättää seutuhallituksessa valtuustokausittain. Päätös on tarkoituksen-
mukaista kytkeä uuden seutustrategian toimeenpanon edistämiseen.  
 
Nykytila 
 
Seututyöryhmät on edellisen kerran nimetty vuonna 2017. Nykyiset 
päätyöryhmät ovat hyvinvointipalvelujen työryhmä (Hypa), liikennejär-
jestelmätyöryhmä (Lj), maankäyttö- ja asuminen työryhmä (Masto). 
Niitä tukevat poikkialaiset ilmastotyöryhmä (Ilstra) ja ennakoinnista vas-
taava Seutuluotsi-työryhmä. Lisäksi kuntayhtymän alla toimivat seudul-
linen paikkatietotyöryhmä ja viestintäverkosto. 
 
Pääperiaatteet ryhmien asettamisessa ja kokoonpanossa ovat olleet: 
- työryhmien tulee tukea seutustrategian toimeenpanoa 
- seutuhallitus asettaa toiminnallisista tavoitteista vastaavat päätyöryhmät, 

jotka voivat organisoida valmistelutyötä pienempiin kokoonpanoihin  
- työryhmiin tulee valita edustus kaikista jäsenkunnista 
- jäsenten tulee edustaa toimialan ylintä virkajohtoa, sitoutua työskente-

lyyn ja toimeenpanon edistämiseen omassa kunnassaan 
- työryhmien puheenjohtaja valitaan keskuskaupungista ja varapuheenjoh-

taja kehyskunnista ja heidän tulee tukea kuntayhtymän asiantuntijaval-
mistelua.  

- työryhmiin voidaan valita keskeisten sidosryhmien edustajia edistämään 
strategian toteutumista 

- työryhmät työskentelevät virka-aikaan, eikä työskentelystä makseta ko-
kouspalkkioita 

- työryhmien työskentelytapaa ohjaa seututyöryhmien työjärjestys  
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Seututyöryhmillä on keskeinen rooli seutuhallitukselle valmisteltavissa 
asioissa sekä niiden toimeenpanossa. Resurssien näkökulmasta työryh-
mät ovat oleellinen osa seutuyhteistyön voimavaroja ja kuntayhtymän 
toimintamallia. Kuntayhtymä osoittaa asiantuntijavalmistelijan/kehittä-
mispäällikön kunkin työryhmien käyttöön. Näin varmistetaan tasokas, 
tuloksekas ja vaikuttava seututyö.   
 
Laaja itsearviointi työryhmien työskentelystä ja kehittämistarpeista on 
tehty viimeksi 2016.  

 
Seututyöryhmät kaudelle 2022-2025 
 
Seututyöryhmien asettamisesta ja nimeämisestä kaudelle 2022-2025 on 
käyty valmisteleva keskustelu seututoimistossa sekä eräissä nykyisissä 
työryhmissä. Lisäksi uuden seutustrategian sisältöä on tarkasteltu seu-
tutyöryhmien näkökulmasta. Keskustelujen pohjalta on noussut esiin 
eräitä muutostarpeita. 
 
Seutujohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Seutuyksikön asiantuntijat on kutsuttu kokoukseen. 
 
Liite: 
- työryhmät rakenne ja jäsenet/ luonnos 
- työryhmät strategia ja vastuut 
 
Kuntajohtajakokous 19.8.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
merkitä seutuyksikön asiantuntijoiden puheenvuorot tiedoksi ja käydä 
keskustelu jatkovalmistelusta. 
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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96 § HAJARAKENTAMISEN TILANNEKUVA 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela, 2.6.2022 
 
Maankäyttö- ja asuminen työryhmän (Masto) tavoitteena on ollut tuot-
taa kaupunkiseudun hajarakentamista koskeva tilannekuva. Hajarakenta-
mista on aiemmin käsitelty vuosina 2012 yhdyskuntarakenteen eheyttä-
misen näkökulmasta. Tällöin on päädytty yhteisiin toimintaperiaatteisiin 
asemakaava-alueen ulkopuolisesta rakentamisesta ns. lievealueella. Peri-
aatteiden päivittämistä on pidetty tärkeänä.  
 
Tilannekuvan tuottamisesta on vastannut Maston nimeämä pientyö-
ryhmä. Masto on käsitellyt tilannekuvan ja käynyt keskustelun jatkotoi-
menpiteistä mm. tilannekuvan huomioimisesta rakennesuunnitelman 
päivityksessä.  

 
Ehdotetun rakennesuunnitelman rajauksen ulkopuolelle jäävien alueiden 
ja näissä olevien kylien kehittämiseen on erilaisia lähestymistapoja. Kes-
kustelun pohjaksi on alle listattu muutama vaihtoehtoinen tapa edetä:  

 
1. mahdollistava ohjaaminen kunnissa (case Tampere),  
2. maakuntakaavassa tai muussa ylikunnallisessa dokumentissa 

tunnistetut kylät, joita kehitetään myöhemmin ohjelmoitavalla 
tavalla (MAL5)  

 
Seutustrategiassa ehdotetaan, että kunnat ottaisivat vetovastuun maa-
seudun kylien kehittämisestä. Tähän liittyen seudun kunnissa on tehty 
maaseutua käsitteleviä yleiskaavoja, joilla pyritään mahdollistamaan kaa-
voitetun taajaman ulkopuolinen hallittu kehitys. 
 
Rakennesuunnitelman lähetekeskusteluissa nousi esiin oikeudenmukai-
sen siirtymän tarve kaupunki-maaseutu-kylä -vuorovaikutuksessa luonto-
pääoman ja ilmastotyön kautta. Lisäksi painotettiin, että jos haluamme 
rakentaa vehreää metropolia, kylät, järvet ja vihreä pitäisi ottaa mukaan 
suunnitteluun. Tällainen kehittäminen pitäisi hankkeistaa esimerkiksi ra-
kennesuunnitelman valmistelun kuluessa ja ohjelmoida tehtäväksi tule-
vina vuosina. 

 
Hajarakentamisen tilannekuva ja asiantuntija-arvio kehityksen seurauk-
sista 
 
Masto nimesi pienryhmän ohjelmoimaan hajarakentamisen tilannekuvan 
valmistelua ja lievealueen pohjustamista Maston käsittelyä varten. Pien-
ryhmään nimettiin Matti Jääskeläinen, Teija Mäkelä, Pia Hastio, Pauliina 
Pelkonen ja Kaisu Kuusela. Myöhemmin ryhmään lisättiin Jussi Välimäki, 
Arto Majoinen, Karri Kuusela ja Jenni Joensuu-Partanen. 
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Pienryhmä kokoontui kaksi kertaa 28.3. ja 6.4.2022. Osa ryhmään nime-
tyistä alusti tapaamisia omaa kuntaa koskevilla tarkasteluilla ja havain-
noilla haja-asutusalueilla ilmenevistä suunnittelukysymyksistä. Kunnat, 
Pirkanmaan ELY-keskus ja Tampereen kaupunkiseutu tuottivat karttoja 
rakentamisen kehityksestä.  
 
Ryhmä totesi, että rakentamispaine kohdistuu etenkin tiiviin taajaman 
tuntumaan, noin viiden minuutin ajomatkaa vastaavalle etäisyydelle ra-
kenteesta. Tiivistyessään alueille syntyy taajaman kehittämistä vastaa-
vaa suunnittelu- ja palvelutarvetta. Alueilla on tyypillisesti mm. heikot 
kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja koulukuljetuksia joudutaan järjestä-
mään lyhyilläkin etäisyyksillä. Johtopäätöksenä ryhmässä todettiin, että 
hajarakentaminen tuottaa kalliisti ja vaikeasti kehitettävää taajamaa. 
 
Seutuyksikön 4.5. järjestämässä haja-asutusalueiden skenaariotyöpa-
jassa todettiin, että taajaman rajan tuntumaan pyrkivä hajarakentami-
nen on dynamiikaltaan erilaista kuin seudun varsinaisten maaseutualu-
eiden kehitys. Näillä trendi on väkiluvun aleneminen heikkenevien pal-
veluiden vanavedessä. 

Hajarakentamisen tilannekuvaa valmistellut työryhmä esitti, että raken-
nesuunnitelman rajaksi määritellään tunnistetun viiden minuutin vyö-
hykkeen ulkoraja. Tämän sisäpuolelle jäävä alue rauhoitetaan yhdyskun-
tarakenteen kehittämiselle kestävästi kunnan vahvan maapolitiikan ja 
suunnitelmallisen kaavoituksen keinoin.  (Kuva. Pirkanmaan ELY-keskus.) 
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Masto päätyi kokouksessaan seuraavan sanamuodon kannalle.  
 
”Rakennesuunnitelman rajaksi määritellään tunnistettu taajamaraken-
teen ulkopuolelle yltävä viiden minuutin autoilua vastaavan vyöhykkeen 
ulkoraja. Tämän sisäpuolelle jäävä alue on keskeinen yhdyskuntaraken-
teen kehittämiselle. Alueita kehitetään kunnan vahvan maapolitiikan ja 
yleis- ja asemakaavoituksen keinoin.” 

Maaseutumaisten alueiden kehittämisessä päädyttiin suosittelemaan, 
että alueita kehitetään ensisijaisesti kuntien toimesta. Seudullista yhteis-
työtä toivottiin edistettävän siten, että varmistetaan alueiden kytkeyty-
vyys muun muassa joukkoliikenteessä. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 19.8.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä keskustelun hajarakentamisen tilannekuvasta ja ohjeistaa hajara-
kentamisen teeman käsittelyä Maston jatkovalmistelussa. 
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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97 § PYÖRÄLIIKENTEEN SEUDULLISEN PÄÄVERKON TAVOITETILAT VUOSINA 2030 JA 2050, HY-
VÄKSYMINEN 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 
 
Liikennejärjestelmätyöryhmä käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 
15.6.2022 pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä koskevan tavoitetilan.  
 
Työn lähtökohdat ja sisältö 
Tampereen kaupunkiseudulle hyväksyttiin vuonna 2021 Tampereen 
kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0. Sen 
toimenpideohjelmassa on määritetty 12 projektia niiden jalkautukseen 
liittyvine osaprojekteineen. Nyt toteutettu selvitys/suunnitelma liittyy 
erityisesti kehittämisohjelmassa määritettyyn projektiin 2 ”korkeatasoi-
nen pyöräliikenteen pääverkko”.  

 
Tampereen kaupunkiseudulle on vuonna 2012 määritetty seudullinen 
pääpyöräilyverkosto, jossa on tunnistettu seudullinen pääreitistö. Sen 
jälkeen kaupunkiseudun kehitystä ohjaavat strategiat ja suunnitelmat 
ovat päivittyneet. Lisäksi suunnitelman päivittämisen keskeisiä lähtö-
kohtia ovat tieliikennelain uudistuminen ja Väyläviraston pyöräliiken-
teen suunnitteluohje (18/2020).  
 
Työssä on päivitetty kaupunkiseudun pyöräliikenteen seudullisten pää-
reittien tavoitetila sisältäen verkon laajuuden ja laatutason. Seudullinen 
pääverkko sisältää pyöräliikenteen yhteydet, joilla on erityinen seudulli-
nen merkitys päivittäisessä liikkumisessa. Seudullisten pääreittien kehit-
tämisperusteet ja -periaatteet on kuvattu raportissa. Seudullinen pää-
verkko on määritetty hyödyntäen valtakunnallista suunnitteluohjeis-
tusta laajassa seudullisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi työssä on määri-
tetty tarvittava tietopohja suunnitelman jalkauttamiseksi ja vaikutta-
vuuden mittaamiseksi.  
 
Työ muodostaa lähtökohtia seudullisten pääreittien ja niiden laatutason 
huomioiseksi seudun suunnittelussa ja kehittämisessä. Työ muodostaa 
myös lähtökohtia kuntien muun pyöräliikenteen verkon suunnitteluun 
sekä toteuttamiseen. Seudullisesti koordinoidun kehityksen tavoitteena 
on laadukkaan ja johdonmukaisen pyöräliikenteen verkon muodostumi-
nen ja kestävän liikenteen edistäminen. 
 
Työn organisointi ja vuorovaikutus 
Suunnitelman projektiryhmänä on toiminut seudun kävelyn- ja pyörälii-
kenteen yhteistyöryhmä, joka on kokoontunut työn aikana neljä kertaa. 
Työn ohjausryhmänä on toiminut seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. 
 
Työn aikana pidettiin kaksi työpajaa seudullisten pääreittien linjauksista 
ja laatutasotavoitteista erilaisissa liikkumisympäristöissä. Työpajoihin 
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osallistuvat liikenteen ja maankäytön suunnittelusta vastaavien viran-
haltijoiden lisäksi paikallisia aktiivipyöräilijöitä. Näin työpajojen kautta 
onnistuttiin saamaan aktiivinen ja monipuolinen osallistaminen suunni-
telman laadintaan. 

 
Jatkotoimenpiteet 
Seudun liikennejärjestelmätyöryhmä on allokoinut MAL-rahoitusta seu-
dun pyöräliikenteen tavoitetilassa kuvattujen pääreittien nykytilanteen 
inventoimiseksi ja tavoitetason edellyttämisen kehittämistarpeiden 
määrittämiseksi. Työ on tarkoitus toteuttaa vielä vuoden 2022 aikana. 
Liikennejärjestelmätyöryhmä käsittelee tarjouspyyntöä ja alustavaa työ-
ohjelmaa kokouksessaan 16.8. Tilattavan työn kokonaishinta on yh-
teensä 75 000 euroa. Kustannukset jaetaan puoliksi ELY-keskuksen ja 
kuntien kesken.  

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liitteet: 
- Seudullisen pyöräliikenneverkon tavoitetila ja reitit / kartta 
- Loppuraportti 
 
Kuntajohtajakokous 19.8.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä seudun pyöräliikenteen pääreittejä koskevan tavoitetilan. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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98 § SEUTUYHTEISTYÖN ALUSTAVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2023 
 

Seutujohtaja Nurminen 8.8.2022 
 

Seutuyhteistyön kehitys 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on toiminut kuntien vapaa-
ehtoisena yhteistyöorganisaationa 15 vuoden ajan. Toiminta nojautuu 
seutustrategiaan, ja työtä ohjaa seutuhallitus. Kuntayhtymän ja seu-
tuyhteistyön tuloksellisuus on kyselyissä ja arvioissa todettu erin-
omaiseksi. Kuntayhtymän toiminta on myös kansallisesti tunnistettu 
seutuyhteistyön edelläkävijäksi. 
  
Kuntayhtymän toiminnan vaikuttavuus näkyy mm. seudullisissa maan-
käyttölinjauksissa ja kestävän liikkumisen kehittymisessä. Yhteistyö kat-
taa myös sosiaalisen asuntotuotannon edistämisen ja segregaation eh-
käisyn. Hyvinvointipalvelujen yhteistyöllä on puolestaan tehostettu kun-
tien resurssienkäyttöä yhteisen kehittämistyön kautta. Seudullisuuden 
vaade on korostunut myös MAL-sopimusten ja hankerahoituksen neu-
votteluissa.  
 
Kokonaisuudessaan kaupunkiseudun elinvoimaisuus ja kansallinen 
asema on kuntayhtymän toiminta-aikana merkittävästi. Pääosa menes-
tyksestä on syntynyt kuntien konkreettisten toimien kautta. Kuntayhty-
män ja yhteisten linjausten merkitystä voidaan arvioida esim. vertaa-
malla Tampereenseudun kehitystä muihin suuriin kaupunkiseutuihin 
(Helsinki, Turku ja Oulu).   
 
Seutuhallitus on juuri hyväksynyt uuden seutustrategian, jonka toi-
meenpano käynnistetään 2023. Lisäksi seutuhallitus on käynnistänyt 
rakennesuunnitelman 2040 päivittämisen ja tähtää MAL5-neuvottelu-
jen käynnistämiseen. Yhteistyön suunnaksi on valittu lumoavan arki, fik-
sun kasvu ja kansainvälistyminen. Teemat tuovat uutta elinvoimaa jä-
senkunnille ja kaupunkiseudulle.  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (TKS) 
Kaupunkiseudun kuntayhtymän ydintehtävänä on toimeenpanna seutu-
strategiaa. Kuntayhtymän talous on pitkään pysynyt reaalisesti 0-ta-
solla. Jäsenkuntien resurssointi uusiin avauksiin on ollut erittäin varo-
vaista. Vuonna 2022 budjetti on 1,1 miljoonaa euroa, ja viimeinen rek-
rytointi on tehty vuonna 2017 paikkatietoon.  
 
Kuntayhtymästä on kuitenkin tullut kokoaan suurempi vaikuttaja asian-
tuntevan valmisteluhenkilöstön ansiosta. Asian kääntöpuolena on, että 
kuntayhtymän valmisteluun annettavien asioiden määrä ei enää vastaa 
sen taloudellisia resursseja. Pienessä organisaatiossa (5 asiantuntijaa) ei 
ole myöskään käytännössä joustamisen mahdollisuutta. Perusresurssien 
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jatkuva niukkuus on heikentänyt asiantuntijoiden jaksamista ja jättänyt 
hyödyntämättä ulkoista lisärahoitusta. 
 
Kuntajohtajakokous valmistelee ja seutuhallitus hyväksyy raamiehdo-
tuksen, joka perussäännön mukaan lähetetään kunnille lausunnoille. 
Raamin pohjalta valmistellaan talousarvio vuodelle 2023 seutuhallituk-
sen käsittelyyn.  
 
Kuntajohtajakokous on keskustellut raamista 3.6 ja 17.6., ja maltillinen 
lisärahoitustarve uuden strategian toimeenpanoon on saanut tukea. Yh-
teisen talousraamin 2023 määrittämiseksi on valmisteltu vaihtoehtoisia 
pohjaehdotuksia arvioituine vaikutuksineen: 
 
Toiminnan reaalinen supistaminen, jäsenkuntalaskutus +/- 0 euroa 
• Kiinteiden kustannusten nousu (noin 40 000 euroa) leikataan kuntayhtymän han-

kerahasta, jota jää tämän jälkeen enää n. 130 000.  
• Vaikutukset: Hankeraha laskee, minkä seurauksena toimintamahdollisuudet ja 

omarahoitus ulkoisen resurssin supistuvat. Seutustrategian uudet avaukset eivät 
etene, ja odotukset MAL5-sopimuksen saannosta jäävät nykytasolle. 

 
Perustoiminnan ylläpito, + 40 000 euroa 
• Kiinteiden kustannusten nousu rahoitetaan kuntaosuuksilla.  
• Vaikutukset: Seutustrategian uudet avaukset eivät etene, ja odotukset MAL-sopi-

muksen saannosta jäävät nykytasolle. 
 
MAL5-sopimukseen panostaminen + 130 000 euroa 
• MAL-neuvotteluihin valmistaudutaan lisäämällä ARA-osaamista (+80 000 e) ja 

lähijunaliikenteen selvitystöitä (+50 000 e) 
• Vaikutukset: ARA-tukien kotiuttaminen ja sosiaalisen asumisen yhteisvastuulli-

suus paranevat. Asumisen laatu konkretisoituu.  Lähijunien seisakesuunnittelu 
etenee.  

 
Kansainvälistymisen vauhdittaminen + 120 000 euroa 
• Arjen kansainvälistymiseksi rakennetaan seudullinen englanninkielinen koulutus-

polku (+ 80 000 e), tuotetaan kansainvälistymisen tilannekuva (+30 000 e) ja val-
mistellaan seudullinen EU-hanke (+30 000 e) 

• Vaikutukset: Kv-perheiden palvelut kunnissa lisääntyvät. Seudullinen tietopohja ja 
kv-yhteistyö lisääntyvät. 

 
Asia käsitellään seutuhallituksessa 31.8. 
 
Kuntajohtajakokous 19.8.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
linjata kuntayhtymän talouden ja toiminnan raamia vuodelle 2023 se-
losteessa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Todettiin, että seutuhallituksen listapalaverissa esitellään selostuksen 
mukaiset vaihtoehdot.  
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99 KUNTIEN EHDOTUKSET JÄSENIKSI VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 
1.1.2023 -31.12.2027 

Verohallinto on pyytänyt 1.9.2022 mennessä kuntia tekemään ehdotuk-
sen verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henki-
lökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudelle 2023-2027.  
 
Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien 
sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. 
 
Edellisellä kerralla (toimikausi 2018-2022) Tampereen kaupunkiseudun 
seutuhallitus päätti 30.8.2017 § 111 ehdottaa verotuksen oikaisulauta-
kunnan jäseniksi Pekka Uusitaloa ja Reima Lampista Tampereelta sekä 
Seppo Saarista Kangasalta.  
 
Sisä-Suomen verovirastolla on kolme jaostoa, joissa Tampereen seudun 
jäsenet ovat olleet seuraavasti: 
jaosto 11/yritysverotus Tampere; Pekka Uusitalo 
jaosto 12/henkilöverotus Tampere; Reima Lampinen (Seppo Saarinen) 
jaosto 13/henkilöverotus Tampere; Reima Lampinen (Seppo Saarinen) 
 
Aikatauluista johtuen asia käsitellään kuntajohtajakokouksessa ja vie-
dään tiedoksi seutuhallitukselle. 
 
Liite: 
- Verohallinnon kirje ehdotuksista verotuksen oikaisulautakuntaan 

 
Kuntajohtajakokous 19.8.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
esittää verotuksen oikaisulautakuntaan 
 
LL, Tampereelta 
MM, Tampereelta ja 
NN, kehyskunnista 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Todettiin, että Tampereelta ehdotetaan Jukka Männikkö ja Tapani Tau-
riainen. 
 
Kehyskuntien ehdokas ilmoitetaan Tampereelle, joka tekee konsernija-
ostossa yhteisen ehdotuksen verohallintoon. 
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100 § SEUTUDIGI-HANKE, TILANNEKATSAUS 
 
Seututietopäällikkö Välimäki 6.8.2022 
 
Seutudigi – Laadukasta ja tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua tieto-
malli-pohjaisella seurannalla -hankkeen ensimmäinen vaihe on päätty-
mässä elokuun 2022 lopussa. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on ollut 
määritellä seurantajärjestelmään tuleva seurantamittaristo, jonka luon-
nos esitellään tässä kokouksessa. 
 
Määrittelytyötä on tehty: 

 
1) Muodostamalla tilannekuva tällä hetkellä seututyössä käytetyistä yh-
dyskuntarakenteen seurantamittareista ja seurantatarpeista. 
2) Tarkastelemalla seudullisen suunnitteluun tavoitteita (MAL-sopimus, 
RASU 2040, Seutustrategia) ja muodostamalla niiden pohjalta yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen painopisteitä seurantajärjestelmän 
”yläotsikoiksi” (Työ-paketti 2) 
3) Pitämällä seudun asiantuntijoille suunnattuja työpajoja (3 kpl) paino-
pisteiden ja seurantamittareiden kehittämiseksi (Työpaketti 2).  
4) Selvittämällä tarkemmin valittujen mittareiden aineistojen tuotanto-
prosessia ja niiden soveltumista mittareiden aineistoksi (Työpaketti 3).  

 
Koko hankkeen keskeisin tavoite on kehittää Tampereen kaupunkiseu-
dun tietojohtamista laatimalla tulevalle seudun rakennesuunnitelmalle 
digitalisoitu, automatisoitu ja paikkatietopohjainen seurantaprosessi 
suunnitelman toteutumisen seuraamiseksi. Itse rakennesuunnitelman 
seurannan lisäksi seurantajärjestelmä vastaa myös muihin yhdyskunta-
rakenteen kehityksen seurantaan liittyviin seudullisiin tietotarpeisiin. 
 
Kevään ja kesän 2022 aikana tehty määrittelytyö on luonut sisällön ja 
arkkitehtuurin seuraavassa vaiheessa kehitettävälle seurantajärjestel-
mälle. Seurantajärjestelmän rakenne sekä mittarit on kuvattu vaiheen 
1. loppuraporttiin, joka käsitellään tässä kokouksessa.  
 
Hankkeen toinen vaihe aloitetaan syyskuun alussa seurantamittareiden 
teknisellä tarkentamisella sekä järjestelmän tietomallin alustavalla 
suunnittelulla. Toisen vaiheen keskeisin tavoite on paikkatietopohjaisen 
seurantajärjestelmän tekninen rakentaminen. Työtä tehdään limittäin 
uuden rakennesuunnitelman laadinnan kanssa, mikä yhdessä teknisten 
vaatimusten kanssa vaikuttaa vielä nyt laaditun seurantamittariston si-
sältöön. 
 
Liitteet:  
- Seutudigi-hankkeen 1. vaiheen loppuraportti 
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Kuntajohtajakokous 19.8.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä selosteessa ja liitteessä kuvattu tilannekatsaus tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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101 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 

Seutujohtaja:  
 
MAL-arviointiryhmän karonkkavierailu Tampereen seudulla 4.8 
 
Pirkanmaan vaikuttajafoorumi 23.9, Hotelli Ilveksessä 
 
Kunnanhallitusten yhteisen RASU-tavoitetyöpajan (Teams?) ajankohdan 
sopiminen marraskuulle 2022. Työnalla.  
 
Pyöreän pöydän ajankohdan sopiminen (teemana energia).  
 
Syksyn kokouskalenteri 
- Kokousta Hämeenkyrössä 26.8 ei pidetä 
- Korvaavaa kokouspäivää 7.10 kokoukselle ei etsitä 
 
Seututoimiston kuulumiset: 
 
Kuntayhtymän tilakysymys. Asiasta oli palaveri Tampereen edustajien 
kanssa 27.6.2022. 
 
Väestökatsaus kesäkuu / Q2 - 2022. (liite) 

 
Kuntajohtajat: 
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102 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 

 
Vuoden 2022 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 
 
19.8. Teams 
Työryhmärakenne ja jäsenet 
Pyöräliikenteen tavoiteverkko 
Hajarakentamisen periaatteet 
Seutu-digi/tilannekatsaus 
TA-raami 2023 
Jäsenet verotuksen oikaisulautakuntaan 
 
26.8. 
 
31.8-2.9 Seutuhallitus ja kuntajohtajat Oslossa 
 
9.9., Pyöreä pöytä, teemana energia 
Työryhmärakenne ja jäsenet, päätös 
Kuntajohtajakokouksen työskentelyaikataulu ja -tavat 2023 
 
23.9.,  
BT:n kokous/teollisuuden suurinvestoinnit, jatko 
EU-toimisto? 
KV-skenaariot 
 
7.10., asiat siirretään käsiteltäväksi syksyn muissa kokouksissa 
Rasu 2040 +, tavoitteet 
TAE 2023 + toiminnalliset tavoitteet 
TAKE-raportti, nykytila 
 
21.10., 
Strategian jalkautus 
Hallitusohjelmatavoitteet 
 
26.10. Työpaja seutuhallituksen kanssa 
 
4.11., 18.11., 2.12., 16.12. 
 
 

103 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00. 
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