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Aika: 26.10.2022  HUOM!   klo 8.45-11.15  
Paikka: Tampere-talo, Sonaati 2 -Sali, Yliopistonkatu 55. 
 

Seutuhallituksen varsinainen kokous klo 8.45-9.15 ja työpajaosuus klo 9.15-11.15.  
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus lounasruokailuun. 
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jäsenet:   varajäsenet: 
Ikonen Anna-Kaisa, pj.   Jussila Anne-Mari 
Kouhia Raimo, 1. vpj.  Orell Mari 
Heiska Mauri , 2 vpj.  Leppänen Aki  
Helimo Matti   Krasniqi Brigita 
Loukaskorpi Johanna  Liimola Anne 
Markkanen Jouni  Jäntti Aleksi 
Nyman Anne   Tuominen Jari 
Pispala Kristiina  Salo Tanja 
Raevaara Aarne  Kaleva Lassi 
Repo Sirpa   Virkkunen Katri 
Salmi Pekka   Porttikivi Ilkka  
Viljanen Jussi   Koppanen Matti 
Österberg Pauliina  Päivänen Maria 
 

Muut osallistujat:  
Nurminen Päivi  seutujohtaja, esittelijä, TKS  
Pohjonen Juhani  seutusihteeri, sihteeri, TKS 
Yli-Rajala Juha   kuntajohtajakokouksen pj., Tampere 
Lehrbäck Minna  seutuassistentti, TKS 
 

Kutsuttu kokoukseen: 
 
Auvinen Oskari  kaupunginjohtaja, Kangasala,  
Hirvonen Tuomas   kunnanjohtaja, Vesilahti 
Joensuu Jaakko   kansliapäällikkö, Pirkkala 
Kuusisto Juha  kaupunginjohtaja, Orivesi 
Linnamaa Reija  strategiajohtaja, Tampere 
Nurminen Mikko  johtaja, Tampere 
Piiparinen Pauli   kaupunginjohtaja, Ylöjärvi 
Rämö Heidi   kunnanjohtaja, Lempäälä 
Väätäinen Eero   kaupunginjohtaja, Nokia  
 
Kuusela Kaisu  seutusuunnittelupäällikkö, TKS, 117 § 
Touru Tapani   liikennejärjestelmäpäällikkö, TKS, 117 § 
Välimäki Jussi  seututietopäällikkö, TKS, 117 § 
Huisko Sirkku  konsultti, Lundén Architecture 117 § 
Tuominen Riitta  konsultti, Lundén Architecture 117 § 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2022 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 

Johanna Loukaskorpi 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2022 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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113 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 

114 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 

115 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023, 
VALMISTELU 8 
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110 § KOKOUKSEN AVAUS 
8.45 

Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
 

 
111 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-
vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen ko-
kousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jä-
senille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 19.10.2022. 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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112 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
 
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen 
varsinaisten jäsenten joukosta. 
 
Kuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen, vahvaan tunnistukseen 
perustuvan allekirjoituspalvelun, jolla pöytäkirjat tarkastetaan ja allekir-
joitetaan. 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Johanna Loukaskorpi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjes-
telmässä. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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113 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Esityslista on toimitettu sähköisesti 19.10.2022. 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ikonen: 
 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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114 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 28.9.2022 toimeenpano. 
 
ASIA TOIMEENPANO 
Pyöräliikenteen seudullisen pää-
verkon tavoitetilat vuosina 2030 
ja 2050, hyväksyminen 

Tavoitetila ohjaa seudullista ja kun-
tien omaa suunnittelua. 

Kansainvälinen kaupunkiseutu 
2040 skenaariotyö 

Skenaarioita hyödynnetään kaupun-
kiseudun kansainvälistymisessä. 

Seututyöryhmien asettaminen 
kaudelle 1.10.2022-30.9.2025 

Uudet seututyöryhmät ovat aloitta-
neet työskentelyn. 

Seututyöryhmien jäsenten ni-
meäminen kaudelle 1.10.2022-
30.9.2025 

Uudet jäsenet ovat aloittaneet työs-
kentelyn. 

Seututyöryhmien työjärjestyksen 
hyväksyminen 

Uusi työjärjestys on otettu käyttöön 
ja käyty läpi kunkin uuden seututyö-
ryhmän aloittaessa. 

Seutustrategian toteutusohjel-
ma, hyväksyminen 

Toteuttamisohjelma on kunnanhalli-
tusten hyväksymiskäsittelyissä. 

Seutuhallituksen kokoukset 2023 Kalenterivaraukset vuodelle 2023 on 
tehty. 

  
 
Väestö- ja työllisyyskatsaus syyskuu 2022. Toimitetaan kokoukseen. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistio 23.9. 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 
 

Päätös.   
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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115 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023, VAL-
MISTELU 
8.45-9.10 (25 min) 

Toiminnalliset tavoitteet, Seutujohtaja Nurminen 
 
Perussäännön mukaan kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia 

1. valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle 
asetetuista tehtävistä 

2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yh-
teistoiminnan kehittämisestä 

3. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 
4. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta 
5. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan 
6. muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä teh-

tävistä. 
 

Kuntayhtymän toimintaa vuositasolla ohjaa ennen kaikkea uusi seutu-
strategia ”Vehreä metropolimme” sekä voimassa oleva MAL4-sopimus. 
Toiminta sovitetaan jäsenkuntien taloudellisiin voimavaroihin.  
 
Vuoden 2023 tavoitteita on valmisteltu seudun asiantuntijatyöryhmissä, 
joissa suunnittelua on lähemmin ohjannut seutustrategian toteutusoh-
jelma.  
 
Työryhmissä tehdyn valmisteluvaiheen jälkeen seutuyhteistyön ohjaus-
ta ja tavoitteiden priorisointia toivotaan myös kuntajohtajilta sekä seu-
tuhallitukselta. Tarkoituksena on tunnistaa yhteistyöteemat ja hank-
keet, joihin erityisesti tulee panostaa, ohjata huomiota ja resursseja ja 
joiden etenemistä tulee aktiivisesti seurata.  
 
Tavoitteiden priorisointi liittyy osaltaan myös kuntayhtymässä valmis-
tellun palkkakannustimen käyttöönottoon 2023. Palkkakannustimen 
alustavia kriteereitä ovat toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ja 
asiakas/omistajatyytyväisyys. Tällöin tärkeää on omistajien rooli tavoit-
teiden määrittelyssä ja arvioinnissa.   
 
Alla esitetään strategian mukaisessa järjestyksessä vuoden 2023 tavoi-
teaihiot priorisointia ohjaavan keskustelun käymiseksi: 
 
Lumoava arki 
Seutustrategia: Kaupunkiseudulla voi asua eurooppalaisittain urbaanisti tai 
maaseudun kylissä. Naapurustomme ovat turvallisia ja viihtyisiä. Asukkaille on 
tarjolla älykkäitä liikkumismahdollisuuksia ja elämyksiä vapaa-aikaan. Luon-
non sinivihreys ihastuttaa arkeamme. Kuntien palvelut on viritetty tuottamaan 
asukkaille hyvinvointia ja elämänlaatua. Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus 
vahvistavat ilmapiiriä. Kaupunkiseutu on kaikille läheinen. 
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1. Käynnistämme seudullisen sini-viherohjelman laadinnan. 

 
2. Jalkautamme liikkumattomuutta ehkäisevän Seutuliike -ohjelman 

toimenpiteitä yhdessä kuntien kanssa. 
 

3. Laadimme selvityksen kuntien hyvinvointijohtamisen nykytilasta ja 
yhteistyössä kehitettävistä toimenpiteistä.  

 
4. Rakennamme seudullisen opinpolkuindeksin hyvinvointi-indeksin 

rinnalle ehkäisemään alueellista eriytymistä ja edistämään koulu-
tuksellista tasa-arvoa. 

 
5. Uudistamme seudulliset palveluverkkoperiaatteet yhdyskuntara-

kenne, paikkariippumattomuus, seudullisuus ja hyvinvointialueiden 
käynnistyminen huomioiden.   

 
6. Laadimme liikenteen teknologioita, automaatiota ja digitalisaatiota 

sekä muita potentiaaleja koskevan selvityksen.   
 

7. Edistämme kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toi-
meenpanoa.  
 

8. Edistämme lähijunaliikenteestä, raitiotieliikenteestä ja muusta jouk-
koliikenteestä laadittujen seudullisten selvitysten toimeenpanoa.  

 
9. Lisäämme seudullista asukasosallisuutta Seutupaneelia ja digitaali-

suutta hyödyntäen. 
 

10. Valmistelemme toimintamallin seudullisen asuntopolitiikan edistä-
miseen.  

 
FIKSU KASVU 
Seutustrategia: Toimimme ekologisesti kestävästi ja kuntarajattomasti. 
Kasvun selkärankana on eheä ja vahva yhdyskuntarakenne. Seudullinen 
elinkeinopolitiikka vauhdittaa yritystoiminnan kestävää siirtymää ja pa-
nostaa valittuihin kärkiin. Kaupunkiseudun työpaikat lisääntyvät, koulu-
tus ja osaaminen kohtaa työpaikkojen tarpeet. Yritysten sijoittumisessa 
ei katsota kuntarajoja. 
 
11. Valmistelemme Rakennesuunnitelman 2040+ päivityksen hyväksyt-

täväksi kunnissa.  
 

12. Huolehdimme MAL-5 sopimuksen valmistelusta.  
 

13. Päivitämme seudullisen hiilineutraalisuustiekartan ja seuraamme 
seudullisen hiilineutraalisuustavoitteen edistymistä  
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14. Valmistelemme maakunnallisen kiertotalousohjelman yhdessä 

kumppaneiden kanssa tavoitteena kiertotalouden green deal -
sitoumus YM:n kanssa.  
 

15. Saatamme Seutudigi-hankkeen valmiiksi ja otamme käyttöön Ra-
kennesuunnitelman 2040+ digitaalisen seurantajärjestelmän. 
 

16. Yhtenäistämme MAL-seurannan aineistoja, kehitämme mittareita ja 
prosessien automatisointia. 

 
MAAILMALLE AUKI 
Seutustrategia: Teemme kaupunkiseutua maailmalla tunnetuksi ja pa-
rannamme yhteyksiä. Tänne on helppo saapua. Tuemme monikulttuuri-
suutta ja -kielisyyttä sekä arjen kansainvälis-tymistä. Tänne on mukava 
juurtua. Seudun työmarkkinat ja koulutusympäristöt houkuttelevat kan-
sainvälisiä osaajia ja oppijoita. Täällä on hyvä kehittyä. 
 
17. Laadimme EU-hankeympäristön tilannekuvan parantamaan kun-

tayhtymän hankevalmiuksia ja tunnistamaan mielekkäitä hanke-
teemoja.  
 

SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN 
Seutustrategia: Yhteistyön ydin on kuntien välinen luottamus. Kunnat 
kertovat avoimesti yhteistyöhön vaikuttavat tavoitteensa ja aikeensa. 
Yhteistyö näkyy kuntien puheissa, teoissa ja toisensa arvostamisessa se-
kä seutuymmärryksen vahvistumisena. Kaikki kunnat hyötyvät yhteis-
työstä. Suuret hyödyt syntyvät pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhteisiin 
tavoitteisiin. Lyhyellä aikavälillä pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä. 
Seutuyhteistyön hankkeisiin osallistuvat kaikki kuntayhtymän jäsenkun-
nat. Kunnat varmistavat seudullisten prosessien etenemisen organisaa-
tioissaan. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii jäsenkuntien 
yhteisenä kehittämisorganisaationa. Yhteistyö voi laajeta sopimuspoh-
jaisesti muihin Pirkanmaan kuntiin kaupunkiseudun rajat ylittävissä yk-
sittäisissä teemoissa. Kunnat ja kaupunkiseutu toimivat yhteistyössä 
alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
18. Tuotamme ja jaamme ennakointitietoa kaupunkiseudun tulevaisuu-

den ilmiöistä. 
 

19. Ideoimme, konseptoimme ja tuemme kestävän siirtymän ketteriä 
kehitysprojekteja.  

 
20. Tuotamme seututietona kuukausittaiset väestö- ja työllisyyskat-

saukset sekä yhden laajemman katsauksen/tilannekuvan. 
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21. Lisäämme seutuyhteistyön näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnalli-
sesti. 
 

22. Käynnistämme seudullisen tietohallinto-ohjelman päivityksen (vas-
tuu tietohallinnon seudullisella johtoryhmällä) 

 
Talousarvioesitys 2023, Seutusihteeri Pohjonen 
 
Seutuhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2022: 
 

että seutuyksikön talousarvioraami laaditaan versio 1:n 
mukaisesti, jolloin seutuyksikön talousarvioraami vuodelle 
2023 on tulojen ja menojen osalta 1 175 100 (+ 40 000) 
euroa,  
 
että kuntayhtymän kokonaistalousarvioraami vuodelle 
2023 on tulojen ja menojen osalta 1 484 900 euroa ja 
 
lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnoille 
30.9.2022 mennessä. 

 
Lausunto saatiin Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungeil-
ta sekä Pirkkalan ja Vesilahden kunnilta. 
 
Saatujen lausuntojen mukaan esitettyä 40 000 euron lisäystä seutuyksi-
kön talousarvioon pidettiin kohtuullisena ja se voidaan toteuttaa vuo-
den 2023 talousarviossa. Seutuyksikön talousarvioesitys vuodelle 2023 
on tulojen ja menojen osalta 1 175 100 euroa.  
 
Kuntayhtymän kokonaistalousarvioesitys vuodelle 2023 on täten 
1 484 900 euroa, joka voi vielä täsmentyä MAL-verkoston osalta. MAL-
verkoston talousarviolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän yli- tai alijää-
män muodostumiseen tai jäsenkuntien maksuosuuksiin. 
 
Liite: 
- talousarvioesitys/taulukko vuodelle 2023 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
käydä ohjaavan keskustelun vuodelle 2023 priorisoitavista tavoitteista, 
 
että seutuyksikön talousarvio laaditaan tulojen ja menojen osalta 
1 175 100 euron loppusummaan ja 
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että asian päätöskäsittely on 30.11. kokouksessa. 
 
Päätös. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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116 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2022 
9.10-9.15 (5 min) 

Seutusihteeri Pohjonen  
 
Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden to-
teutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden 
aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle 
toimitetaan talousraportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportoin-
ti tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan 
Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutu-
hallituksen päätösten mukaisena. Yhtymäkokous on asettanut vuodelle 
12 toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutumassa pääosin vuoden 
loppuun mennessä. Tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi on esi-
tetty liitteessä.  
 
Talousarvion 2022 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian 
mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä ra-
kenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemallisia nostoja toiminnasta 1.1.-
31.8.2022: 
 
Lisää kilpailukykyä  
Asukkaiden osallistumista seudulliseen suunnitteluun on tuettu onnis-
tuneesti suuren seutukeskustelun kautta. Lisäksi on perustettu seutu-
paneeli eli osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden asukkai-
den rekisterin, joka palvelee seudullista suunnittelua vuorovaikutukses-
sa asukkaiden kanssa. 
 
Kasvulle kestävä rakenne 
Rakennesuunnitelman päivitys on käynnistetty keväällä 2022. Tavoite-
vaiheen työpaja seutuhallitukselle ja kuntajohtajille on 26.10.2022. 
 
Joukkoliikenteen kehityskuvatyö on ohjelmoitu ja kilpailutettu keväällä 
2022. 
 
Seututoimisto on saanut rahoitusta Sopeutuva kaupunkiseutu –
hankkeelle ympäristöministeriöltä ja käynnistänyt hankkeen huhtikuus-
sa.  
 
MAL4-sopimuksen toteutus on edennyt hyvin. Seurantaryhmä käsitteli 
seurannan kokouksessaan 18.8.2022. 
 
Hyvinvoiva yhteisö 
Seutuliike-ohjelmaa on toteutettu yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. 
Keväällä tehtiin KunnonKartta -tutkimukseen liittyvä seudullinen otan-
ta, jonka tulokset valmistuvat alkusyksystä 
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TAKE-hanke (TKS alueellinen eriytyminen ja koulusegregaation ehkäi-
seminen) sai YM/OKM rahoituksen 2022-2023 vuosille. Suunnitelman 
mukaan elokuussa valmistui hankkeen ensimmäinen selvitys, missä kar-
toitettiin kuntien sivistyspalvelujen ja maankäytön yhteistyökäytäntöjä 
alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämiseksi. 
 
Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 
Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.6.2022 ”vehreä metropolim-
me” seutustrategian jäsenkuntin valtuustojen hyväksyttäväksi. Toteu-
tusohjelman seutuhallitus hyväksyi 28.9.2022. 
 
Seutustrategian toimeenpanoa tukeva työryhmien uudelleen organi-
sointi hyväksyttiin seutuhallituksessa 28.9.2022.  
 
Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot 
 
Seutuyksikkö 
Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2022 näyttää runsaan 8000 euron ylijää-
mää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien mak-
suosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Tilinpäätösennusteen mukaan 
talous toteutunee jonkin verran alijäämäisenä vuoden lopussa.  
 
MAL-verkosto 
Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2022 on huomioitu toteutuneiden meno-
jen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston toiminta on toteutunut 
suunnitellusti ohjausryhmän päätösten mukaisena. MAL-verkoston ta-
loudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhty-
män yli- tai alijäämän muodostumiseen.  
 
Kuntayhtymän tuloslaskelma: 
 

 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2022  ENNUSTE 
KY YHTEENSÄ  TA  TOT TOT%  11.-31.12. 
Myyntitulot 894 300,00 844 500,00 94,4  1 261 169,29 
Muut tuet ja avust. 92 730,00 29 600,00 0,0  0,00 
Tulot yht. 987 030,00 874 100,00 88,6  1 321 169,29 
Palkat ja palkkiot 461 110,00 489 240,93 106,1  737 385,40 
Sivukulut 87 130,00 88 372,10 101,4  135 563,70 
Palvelujen ostot 385 400,00 246 067,30 63,8  432 100,90 
Vuokrat 44 070,00 34 780,09 78,9  52 717,20 
Tarv., yms. 7 340,00 6 966,96 94,9  5 195,70 
Kaluston hankinta 2 000,00 0,00 0,0  0,00 
Menot yht. 987 050,00 865 427,38 87,7   1 362 962,90 
 + yli /- alijäämä -20,00 8 672,62   -41 793,61 
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Tehtäväkohtaiset tuloslaskelmat on esitetty liitteessä 
 
Liite: 
- Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-

31.8.2022 ja tuloslaskelmat 
 

Kuntajohtajakokous 21.10.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä asian tiedoksi ja 
 
että toteutumatietoja hyödynnetään vuoden 2023 suunnittelussa. 
 

Päätös.   
 

Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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117 § RAKENNESUUNNITELMAN PÄIVITYS, SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJIEN YHTEINEN 
TAVOITETYÖPAJA 

Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 
 
Seutuhallitus on hyväksynyt rakennesuunnitelman 2040+ päivityspro-
sessin keväällä 2022. Työ on osa MAL4-sopimuksen ja uuden seutustra-
tegian toimeenpanoa. Päivitystyön vaiheet ovat lähtökohdat, tavoitteet, 
yhteensovittava kokoamisvaihe ja ehdotus. Seutuhallituksen ehdotus 
kuntien päätöksentekoon valmistuu kesään 2023 mennessä. Prosessi si-
sältää runsaasti vuorovaikutusta päättäjien, asiantuntijoiden, sidosryh-
mien ja asukkaiden kanssa. Rakennesuunnitelman on päivitetty edelli-
sen kerran vuonna 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tavoitevaihe 
Rakennesuunnitelman tavoitteet muodostetaan lähtöaineiston ja en-
nakkoanalyysin pohjalta kolmen työpajan sarjana, jotka suunnataan 
seudun asiantuntijoille, kuntien ylimmälle johdolle sekä päättäjille. Li-
säksi tavoiteluonnosta esitellään Seutufoorumissa joulukuussa 2022.   
 
Rakennesuunnitelma jalkauttaa seutustrategian vision Vehreästä met-
ropolista kärkiteemoineen maankäytön suunnitteluun. Tavoitevaiheessa 
strategia täsmennetään suunnitelman kokoamisvaihetta ohjaaviksi va-
linnoiksi, periaatteiksi ja painotuksiksi seudullisesti merkittävissä maan-
käytön teemoissa. Ennakkomateriaalin pohjalta kehitettäviksi teemoiksi 
valikoituivat seuraavat kokonaisuudet: 
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Vetovoima, kasvu ja sen painopisteet; Keskustat ja tiivistyvä rakenne; 
Maaseutu; Palvelut; Elinkeinot; Viherrakenne, ekologia ja ympäristö; 
Eriytyminen; Vapaa-aika ja virkistys; Asuminen ja Liikennejärjestelmä. 
 
Tavoitteet täsmentyvät työpajojen edetessä siten, että ensimmäisessä 
pajassa (20.9) seututyöryhmien asiantuntijat tuottivat syötteitä tavoit-
teiksi ja toimenpiteiksi kaupunkiseudun kehittymiseksi strategian mu-
kaiseksi 2040-luvulle. Toisessa seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpa-
jassa (26.10.) validoidaan ensimmäisessä pajassa muotoillut tavoitteet ja 
toimenpiteet seudullista merkittävyyttä painottaen. Seudun kuntien hal-
litukset viimeistelevät tavoitteet työpajassa 10.1.2023. Tuolloin hyväksy-
tään periaatelauseet sekä kokoamisvaiheessa työstettävät ja yhteen so-
vitettavat rakennesuunnitelman sisällöt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rakennesuunnitelma päivitetään ja uudistetaan edellisillä suunnitelma-
kierroksilla tehtyjen rakenteellisten valintojen pohjalta, joihin kuuluu 
muun muassa periaate rakenteen kehittämisestä kasvavien keskustojen 
ja toimivan joukkoliikenteen varaan. Edellisten suunnittelukierrosten ja 
MAL-sopimusten myötä seudun kaavallinen valmius ottaa vastaan kas-
vua on vahva.  
 
Suunnitelman lähtökohtia on päivitetty Seutustrategian valmistelupro-
sessin aikana. Lisäksi päivityksen lähtökohtia on valmisteltu MAL4-
sopimuksen toteutuksessa. Päivitetyissä lähtökohdissa painottuvat laa-
jat seudun elinvoimaa uhkaavat ilmiöt ilmastonmuutoksesta väestön 
ikääntymiseen, energiakriisiin ja asuinalueiden eriytymiseen. Ratkaisuis-
sa painottuvat vahvasti laadulliset tekijät sekä realistisen kuvan muo-
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dostaminen seudun kasvun edellytyksistä ja elinvoiman mahdollisuuksis-
ta.  
 
Rakennesuunnitelman tavoitevaiheessa on tärkeää saada tuki valintojen 
tekemiseen seudun kehityksen kannalta tärkeimmistä teemoista ja näi-
den yhteensovittamisesta.  
 
Kokoamisvaihe 
Suunnitelmassa tarkastellaan yhdyskuntarakennetta seudun kehityksen 
kannalta tärkeissä teemoissa, joita tavoitevaiheessa sekä aiemmissa ra-
kennesuunnitelmissa, MAL-sopimuksissa, seutustrategian valmistelussa 
on tunnistettu. Kokoamisvaiheessa kustakin rakennesuunnitelman tee-
masta on tarkoitus tunnistaa seudullisesti merkittävät sijainnit ja vyö-
hykkeet ja ohjelmoidaan niiden kehittäminen, toteutus ja seuranta. 
 
Osallistumis- ja vaikutusten arviointipaketti 
Kaupunkiseudun kuntayhtymä on vahvistanut vuoropuhelua seudun 
asukkaiden kanssa. Muun muassa seutustrategia valmisteltiin asukkai-
den kanssa vuorovaikutuksessa. Rakennesuunnitelman päivityksen yh-
teydessä toteutetaan asukkaille suunnattu webinaarien sarja, jossa 
suunnitelman sisällöistä ja keskeisistä ratkaisuista keskustellaan asuk-
kaiden kanssa.  
 
Webinaarien lisäksi toteutetaan yleisellä kuulutuksella koolle kutsuttava 
asukasilta, jonka yhteydessä asukkaat saavat halutessaan jättää pa-
lautetta, johon vastataan kirjallisesti. Menettelyn tarkoitus on linjata 
prosessi kaupunkisuunnittelua ohjaavan lain hengen mukaiseksi. Avoin 
tilaisuus järjestetään maaliskuussa 2023. 
 
Kokoamisvaiheessa toteutetaan vaikutusten arviointi SOVA-lain 3§ mu-
kaisesti.  
 
Konsultit Riitta Nieminen ja Sirkku Huisku ohjeistavat työpajan. 
 
Liite 
- työpajan 26.10. ennakkomateriaali, toimitetaan KJK:n 21.10. käsitte-

lyn jälkeen 
 
Seutuhallitus 26.10.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
toteuttaa työpajan. 
 

Päätös. 
Tiedoksi.   
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Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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118 § SEURAAVAT KOKOUKSET 

 
Vuoden 2022 kokoukset klo 9.00-11.00 
 
26.10. Rakennesuunnitelman tavoitetyöpaja yhdessä kuntajohtajien 
kanssa 
 
30.11. 
 
15.12. Seutufoorumi  

 
klo 12.30 alkaen 
kahvi 
 
klo 13.00 -15.00  
Teemana Vehreä & hyvinvointi 

 
Verkottumista 

 
klo 15.30-17.00 
Teemana Metropolimme & kansainvälistyminen 

 
klo 17.00-18.00  
Buffa 

21.12. 
 
 
 

119 § MUUT ASIAT 
 
 
 
120 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
11.15 
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