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135 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 

 
 
Liitteet: 
 
Muistio 4.11.2022 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 

Joukkoliikenteen vyöhykemallien ke-
hittäminen 

JOLI jatkaa asian valmistelua käydyn 
keskustelun mukaisesti 

JOLI 

Akaan liittyminen nyssen lippujärjes-
telmään 

Asiasta käyty keskustelu ja päätös 
tiedotetaan Akaan kaupungille 

JOLI 

Joukkoliikenteen kehityskuvan laati-
minen, keskustelu 

LJ-työryhmä jatkaa valmistelua saa-
dun ohjauksen mukaisesti 

TKS 
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136 § OSAKKEEN STRATEGIA JA JÄRJESTÄMISTAPA 
 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 
 
Osake-toiminta 
Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispal-
velu Osake on toimintamalli, joka kehittää Tampereen kaupunkiseudun 
sivistyspalvelujen henkilöstön osaamista niiltä osin, kun tarpeet ovat 
kaikille yhteiset.  
 
Osake-toiminnan ylimpänä ohjausryhmänä toimii Tampereen kaupunki-
seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä (1.10.2022 alk. sivistyspalvelu-
jen työryhmä), joka omalta osaltaan hyväksyy kuntien keskinäisen sopi-
muksen, vuosittaisen toimintasuunnitelman sekä budjetin. Palvelun toi-
meenpanoa tukevat työtiimi ja kehittämistiimit. Toimintamallissa on 
kaupunkiseudun kuntien lisäksi mukana myös muut Pirkanmaan kunnat 
sekä yksityisiä perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen 
järjestäjiä, jotka maksavat omat kustannuksensa prosesseihin osallistu-
misesta.  
 
Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalve-
lun isäntäkuntana toimii Lempäälä (2019–2023).  
 
Arviointityö ja tulevaisuustyöpaja 
Vuoden 2022 aikana on teetetty ulkoinen arviointi Osakkeen toimin-
nasta tavoitteena arvioida toiminnasta syntyviä hyötyjä, vaikutuksia ja 
kehittämistarpeita sekä tarkastella vaihtoehtoisia järjestämismalleja 
Osake-toiminnalle. Arvioinnin mukaan seudun kuntien näkemykset 
Osake-toiminnan hyödyistä ja vaikutuksista ovat hyvin yhteneväiset. 
Osakkeen toimintaa pidetään sujuvana ja tarkoituksenmukaisena. Seu-
dullinen palvelu koetaan kuntien tarpeita vastaavaksi sekä taloudelli-
sesti ja toiminnallisesti tehokkaaksi. Edellytykset Osakkeen toiminnan 
jatkolle ovat vahvat. Myös tahtotila jatkaa ja osallistua Osakkeen toi-
mintaan on vahva kaikissa seudun kunnissa. 
 
Selvitys- ja arviointityön jälkeen Osake-toiminnan tulevaisuutta ja jär-
jestämisvaihtoehtoja ovat käsitelleet kuntajohtajakokous 22.4.2022 
sekä hyvinvointipalvelujen työryhmä 25.5.2022 ja 21.6.2022. Toiminnan 
jatkon varmistamiseksi hyvinvointipalvelujen työryhmä ja seudun kun-
tajohtajakokous hyväksyivät toiminnan optiovuoden käytön 1.1. - 
31.12.2023. Optiokauden sopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu kun-
nissa kesän 2022 aikana.  
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä jatkoi sovitusti keskustelua Osake-toi-
minnan tulevaisuudesta ja järjestämismallista tulevaisuustyöpajassa 
21.6.2022.  
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Kehittämistoiminnan nähdään tulevaisuudessa rakentuvan osaamisen 
strategiselle ja tarvelähtöiselle kehittämiselle, jonka pääkohderyhmä on 
sivistyspalvelujen henkilöstö. Nousussa ovat Osake-toiminnan roolit tie-
don ja materiaalin tuottajana, sivistyspalvelujen seudullisen kehittämis- 
ja hanketoiminnan koordinoijana sekä toimiminen yhteisenä osaamisen 
kehittämisen alustana. Tulevaisuuden järjestämismallia tuleekin peilata 
tätä taustaa vasten. Tärkeintä on löytää kuntien ja Osake -palvelun jär-
jestämisen kannalta paras, toimivin ja resurssiviisain ratkaisu.   
 
Osake-toiminnan tulevaisuus 
Osakkeen järjestämiä osaamisen kehittämisen palveluita voi luonnehtia 
strategiseksi kuntayhteistyöksi tarvelähtöisissä teemoissa. Palvelun ke-
hittämistoiminnan tulee olla proaktiivista ja tulevaisuusorientoitunutta, 
koska sivistys on tutkitusti yhteiskunnallinen muutosvoima. Koulutuk-
sella ja kuntien sivistyspalveluilla henkilöstöineen on tärkeä tehtävä 
kestävän tulevaisuuden rakentajana. Osaamisen kehittämisellä on mer-
kittävä rooli uuden taidon ja tiedon siirtämisessä. Näitä kehitysnäkymiä 
tukee Osakkeen vahva kytkentä strategiseen seutuyhteistyöhön ja en-
nakointiin. Osake-toiminnan strateginen ohjaus kuuluu voimassa olevan 
sopimuksen mukaisesti seudun sivistyspalvelujen työryhmälle, missä 
Osake -palvelu on edustettuna 1.10.2022 alkaen. Läheinen yhteys kun-
tatoimijoihin rakentuu jatkossakin työtiimi ja kehittämistiimitoiminnan 
kautta.  
 
Osake-toiminnan isäntäkuntamalli on koeteltu tapa järjestää palvelua, 
mutta määräaikainen sopimusmalli ei ole pidemmän päälle kestävä rat-
kaisu. Määräaikaisesta mallista tulisi siirtyä toistaiseksi voimassa ole-
vaan sopimusmalliin, millä varmistettaisiin osaamisen kehittämispalve-
lun tulevaisuus ja vaikuttavuus Tampereen kaupunkiseudulla.  
 
Sivistyspalveluiden työryhmä (SIPA) on käsitellyt asian kokouksessaan 
13.10.2022. 
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 18.11.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
että seudullisen Osake-toiminnan määräaikaisesta sopimusmallista luo-
vutaan 
 
että toistaiseksi voimassa olevaan sopimusmalliin siirrytään 1.1.2024 
alkaen 
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että sivistyspalvelujen työryhmä ratkaisee isäntäorganisaatiokysymyk-
sen keväällä 2023. 
 

Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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137 § LIIKENTEEN AUTOMAATIO, TEKNOLOGIAT JA DIGITAALISUUS, LÄHETEKESKUSTELU 
 

Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru 9.11.2022 
 

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa vuosille 2020-2023 on 
sovittu liikenteen automaation, digitalisaation ja teknologioiden kehittä-
misestä seuraavaa: ”Seudun kunnat luovat yhteistyössä valtio-osapuolen 
kanssa strategisen tiekartan ja digitaalisen tietopohjan liikenteen auto-
maation sekä uusien teknologioiden ja liikkumispalveluiden käyttöön-
otolle. Tiekartalla tavoitellaan liikenneturvallisuutta, matkaketjujen toi-
mivuutta ja liikkumispalveluiden parantumista.” 

Uuden seutustrategian viestinä on tarjota asukkaille älykkäitä liikkumis-
mahdollisuuksia. Älykkyys tarkoittaa kestävän yhdyskuntarakenteen ja 
siihen kytkeytyvien liikkumispalvelujen tarjoamista sekä digitaalisuuden 
hyödyntämistä osana kaupunkiseudun lumoavaa arkea. 
 
Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä on tarkasteltu vuo-
sien kuluessa usein eri selvityksin ja kehitystä ohjaavin suunnitelmin. Ta-
voitteena on ollut kehittää toimivaa liikennejärjestelmää eri käyttäjäryh-
mien tarpeisiin kestävyyttä edistäen ja liikenteen päästöjä vähentäen. 
Tähän asti vähäiselle tarkastelulle suunnittelussa on jäänyt liikenteen 
digitaalisuus ja teknologia, jotka on tunnistettu sekä mahdollisuuksina 
että kehittämisen tarpeisiin vaikuttavana kehityskulkuna.  
 
Vaikka teemaa ei ole käsitelty seudullisesti, on seudulla jo tehty paljon 
automaatioon, teknologioihin ja digitalisaation liittyviä töitä ja selvityk-
siä. Kansallisesti ja kansainvälisesti teema on ollut paljon esillä ja tietoa 
sekä kokemuksia on jo paljon saatavilla. Alusta ei siten ole perusteltua 
lähteä käyntiin. 

 
Ajankohtaista kytkentöjä ovat mm. Tampereen kaupungin joukkoliiken-
teen automaatioon liittyvä selvitystyö, kaupunkiseudun rakennesuunni-
telman päivitys ja yhdyskuntarakenteen seurantaa palveleva seutudigi-
hanke. Lisäksi MAL5-sopimusneuvotteluja käynnistyvät vuoden 2023 ai-
kana. Neuvotteluja varten seudun ja valtion toimijoiden käytettävissä on 
hyvä olla ajantasainen kuva liikennejärjestelmän kehittämisen tarpeista 
ja vaikutuksista.  
 
Automaatiota ja teknologiota tarkasteleva työ käynnistyy nyt käytävällä 
lähetekeskustelukierroksella, minkä jälkeen työ ohjelmoidaan ja sen to-
teutus kilpailutetaan. Valtion kanssa on käyty alustavia keskusteluja yh-
teishankinnasta. Puolet arviolta noin 30 000 euron hankinnasta katetaan 
kuntayhtymän 2023 talousarviosta 
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Työn tavoitteisiin liittyviä huomioita 
 
Edellä kuvattujen lähtökohtien pohjalta voidaan selvityksen tavoitteiksi 
ja periaatteiksi tunnistaa mm. seuraavaa: 
 

− Tavoitteena on tuoda lisänäkökulmaa seudun liikennejärjestelmä-
suunnittelun ja kehittämisen tueksi aiemmin tehtyjen selvitysten 
rinnalle 

− teemojen määrittelyssä hyödynnetään liikennealan kansallisen kas-
vuohjelman toimenpiteitä sekä liikenteen automaation toimenpide- 
ja lainsäädäntösuunnitelmaa 

− työssä käsitellään eri kulkutapoihin kytkeytyviä kehittämispotentiaa-
leja tunnistaen kuitenkin, että joukkoliikenteeseen liittyen on sa-
manaikaisesti käynnissä teemaan liittyvä työ.  

Tarkasteltavat liikkumisen ja kuljettamisen teemat ovat lähtökohtaisesti 
kävely, pyöräliikenne, mikroliikkuminen, joukkoliikenne (tarpeellisilta 
osin), uudet liikkumispalvelut mm. vesiliikenne, henkilöautoliikenne, 
kaupunkilogistiikka, kansallinen ja kansainvälinen liikenne siltä osin kuin 
se kytkeytyy seudun liikenneverkkoihin. 

 
Työssä tunnistetaan automaation ja digitalisaation mahdollisuuksia seu-
dullista, kansallista ja kansainvälistä, julkisen ja yksityisen sektorien, yh-
teistyötä hyödyntäen. Tarkoituksena on muodostaa seudun liikennejär-
jestelmän kehittämisskenaarioita, joissa automaatiolla, teknologioilla ja 
digitalisaatiolla on aiemmin laadittuja seudullisia kehittämisohjelmia 
merkittävämpi rooli. Skenaarioiden pohjalta esitetään suositukset siitä, 
miten seudun eri toimijoiden tulisi tarttua eri teemojen kehittämiseen. 

 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Touru selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 18.11.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä ohjaavan keskustelu liikenteen automaatiota ja teknologioita tar-
kastelevan seudullisen suunnitelman pohjaksi.  
 

Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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138 § ELINKEINOJEN SEUDULLISET KEHITTÄMISVYÖHYKKEET, HANKKEEN TILANNEKATSAUS 
 

Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 14.10.2022 
 
MAL4-sopimuksessa on kirjaus, jonka mukaan seudullisesti merkittävien 
yritysalueiden/elinkeinovyöhykkeiden vahvistamiseksi määritellään ke-
hittämisperiaatteet rakenteen eri sijainneilla.  

Uuden seutustrategian viestinä on, että yritysten sijoittumisessa ei 
katsota kuntarajoja. Kullekin yritykselle löytyy kaupunkiseudulta tarpeita 
vastaava tila, tontti tai toimintaympäristö. Siihen varaudutaaan 
seudullisella tonttisuunnittelulla. Toimenpiteeksi on kirjattu että 
kuntayhtymä ja BT laativat seudulliset suositusvyöhykkeet elinkeinojen 
sijoittumiseen.  

Hankkeen eteneminen 
 
Hanke on jatkoa vuonna 2018 toteutetulle Rajaton sijoittumisalue -
hankkeelle, jossa syvennettiin ymmärrystä kaupunkiseudusta elinkeino-
jen alustana sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja elinkeinojen vä-
lisestä dynamiikasta. Tietopohjan avulla tuettiin kuntien yhteistä toimi-
juutta elinkeinoteemassa.  

Jatkohankkeen valmisteluvaiheessa lähestymistavaksi on valikoitunut 
yritysekosysteemien kartoittamisen ja sijaintilähtöisen lähestymistavan 
yhdistelmä. Hankkeen toteuttavat kaupunkiseudulle Tampereen yli-
opisto ja kansallinen MAL-verkosto.  

Hankkeessa on tähän mennessä kartoitettu Business Tampereen ekosys-
teemivastaavien tuella 15 seudullista ekosysteemiä. Ekosysteemien 
maankäyttötarpeet on alustavasti ryhmitelty kolmeen ryhmään: 1. toi-
mistointensiiviset ja keskustahakuiset yritykset, 2. teolliset ja tilaa vaati-
vat yritykset, 3. elämystalouden yritykset.  

Aineistoa on jäsennetty Tampereen yliopiston, seutuyksikön, Business 
Tampereen ja kansallisen MAL-verkoston muodostamassa työryhmässä. 
Aineisto on toimitettu lisäksi kommentoitavaksi alueen elinkeinoelämän 
järjestöille. 
 
Hanke jatkuu marraskuussa ja joulukuussa kahdella työpajalla maan-
käyttö- ja asuminen (Masto) työryhmän ja Business Tampereen ulkoisen 
johtoryhmän (kuntien elinkeinojohtajat) kesken. Tavoitteena on määri-
tellä MAL4-sopimuksessa mainitut seudullisesti merkittävät elinkeinojen 
sijainnit ja -vyöhykkeet. Ensimmäisessä pajassa muodostetaan yhteiset 
päätelmät ekosysteemeistä ja näkemys inventoitujen ekosysteemien ti-
lantarpeesta. Toisessa työpajassa jalostetaan muodostettu tilannekuva 
maankäyttöä koskevaksi yhteiseksi tahtotilaksi. Tahtotila muotoillaan 
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seudullisesti merkittäviksi tunnistettujen elinkeinoalueiden kehittämistä 
koskeviksi periaatteiksi ja tavoitteiksi. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela antaa tilannekatsauksen hank-
keen etenemisestä.  

 
Liite. Seudun yritys- ja innovaatioekosysteemit, Tampereen yliopiston ke-

räämä ennakkomateriaali työpajoihin.  
 
                 

Kuntajohtajakokous 18.11.2022 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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139 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023 
 

Seutujohtaja Nurminen 8.11.2022 
 
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 tehtä-

vistä. 
 

Kuntayhtymän toimintaa vuositasolla ohjaa uusi seutustrategia ”Vehreä 
metropolimme” ja sen toteutusohjelma sekä voimassa oleva MAL4-so-
pimus. Toiminnalliset tavoitteita on valmisteltu seudun asiantuntijatyö-
ryhmissä ja niiden priorisointiin on saatu kuntajohtajien ohjausta. Myös 
seutuhallitus on käynyt lähetekeskustelun vuoden 2023 tavoiteaihi-
oista.  
 
Toiminnallisista tavoitteista on em. prosessissa tunnistettu ne, joiden 
toteutumiseen kuntayhtymän työssä panostetaan erityisesti ja joiden 
toteutumista seurataan kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. 
Valittujen tavoitteen saavuttamista arvioidaan myös osana kuntayhty-
män palkkakannustimen toteutumista.    

 
Lumoava arki 

 
1. Uudistamme seudulliset palveluverkkoperiaatteet yhdyskuntara-

kenne, paikkariippumattomuus, seudullisuus ja hyvinvointialueiden 
käynnistyminen huomioiden.   
 

2. Rakennamme seudullisen opinpolkuindeksin hyvinvointi-indeksin 
rinnalle ehkäisemään alueellista eriytymistä ja edistämään koulutuk-
sellista tasa-arvoa. 

 
3. Edistämme kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toimeen-

panoa.  
 

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

 
5. Lisäämme seudullista asukasosallisuutta Seutupaneelia ja digitaali-

suutta hyödyntäen. 
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Fiksu kasvu 
 
6. Valmistelemme Rakennesuunnitelman 2040+ päivityksen hyväksyt-

täväksi kunnissa.  
 

7. Huolehdimme MAL-5 sopimuksen valmistelusta.  
 

8. Päivitämme seudullisen hiilineutraalisuus (Hinku) -ohjelman ja seu-
raamme seudullisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista  

 
9. Yhtenäistämme MAL-seurannan aineistoja, kehitämme mittareita ja 

prosessien automatisointia. 
 
Maailmalle auki 
 - 

 
Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 
 
10. Tuotamme ja jaamme ennakointitietoa kaupunkiseudun tulevaisuu-

den ilmiöistä. 
 

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

 

 
Seutuyhteistyön talousarvioehdotus 2023 
 
Seutuhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2022 lähettää jäsenkuntiin lau-
sunnoille talousarvioraamin, johon sisältyi maltillinen (40 000 €) lisäys 
seutuyhteistyön resurssointiin vuotuisen kustannustason nousuun. Lau-
sunnot saatiin Nokialta, Orivedeltä, Pirkkalalta, Tampereelta, Vesilah-
delta ja Ylöjärveltä. Lausuntojen mukaan korotus voidaan toteuttaa.  
 

SEUTUYKSIKKÖ TA 2022 TAE 2023 Muutos € 
Muutos 

% 

Myyntitulot/kunnat 1 135 100,00 1 175 100,00 40 000,00 3,52 

Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tulot yht. 1 135 100,00 1 175 100,00 40 000,00 3,52 

Palkat ja palkkiot 585 000,00 597 500,00 12 500,00 2,14 

Sivukulut 107 500,00 109 700,00 2 200,00 2,05 

Henk.kulut yht. 692 500,00 707 200,00 14 700,00 2,12 

Palvelujen ostot 393 300,00 400 300,00 7 000,00 1,78 

Vuokrat 54 400,00 55 400,00 1 000,00 1,84 

Tarv., yms. 9 000,00 9 200,00 200,00 2,22 

Kaluston hankinta 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Menot yht. 1 135 100,00 1 175 100,00 40 000,00 3,52 

Toimintakate 0,00 0,00   
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Seutuyhteistyön rahoitus 
Seutuyksikkö on viime vuodet vastannut hyvin kuntatalouden haastei-
siin. Toiminta on pysynyt vakiintuneella tasolla ja talousarvio on ollut 
noin 1,1 M€. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajaoh-
jauksen mukaisina. Vuodelle 2023 on osoitettu 3,5 % kasvu kustannus-
kehityksen kattamiseksi. Jäsenkuntien maksuosuus v. 2023 on lasken-
nallisesti 2,9 euroa/asukas.  

 
Jäsenkuntien maksuosuudet 2023 
 

   TA 2022 TAE 2023 Muutos Muutos 

Väestö 31.12.2021  % Yhteensä Yhteensä € % 

Yhteensä 403 054 100 1 135 100 1 175 100 40 000 3,5 

Kangasala 32 622 8,1 91 861 95 110,00 3 249 3,5 

Lempäälä 24 164 6,0 67 948 70 450,00 2 502 3,7 

Nokia 34 884 8,7 98 312 101 700,00 3 388 3,4 

Orivesi 8 978 2,2 25 687 26 180,00 493 1,9 

Pirkkala 20 206 5,0 56 470 58 910,00 2 440 4,3 

Tampere 244 223 60,6 687 262 712 030,00 24 768 3,6 

Vesilahti 4 444 1,1 12 453 12 960,00 507 4,1 

Ylöjärvi 33 533 8,3 95 107 97 770,00 2 663 2,8 

 
 
Kansallinen MAL-verkosto 
Kuntayhtymän hallinnoi kansallista MAL-verkostoa, joka toimii kaupun-
kiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toi-
minta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tar-
peisiin. Mukana on 17 jäsenaluetta eri puolilta Suomea. Rahoittajina toi-
mivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, Liikennevirasto, 
Traficom, Suomen Kuntaliitto ja ARA. 
 

MAL-VERKOSTO TA 2022 TAE 2023 Muutos € 
Muutos 

% 

Myyntitulot/alueet 197 600,00 201 400,00 3 800,00 1,92 

Muut tuet ja avust. 139 100,00 108 400,00 -30700,00 0,00 

Tulot yht. 336 700,00 309 800,00 -26 900,00 -7,99 

Palkat ja palkkiot 116 700,00 122 000,00 5 300,00 4,54 

Sivukulut 21 500,00 24 200,00 2 700,00 12,56 

Henk.kulut yht. 138 200,00 146 200,00 8 000,00 5,79 

Palvelujen ostot 184 800,00 149 400,00 -35 400,00 -19,16 

Vuokrat 11 700,00 12 100,00 400,00 3,42 

Tarv., yms. 2 000,00 2 100,00 100,00 5,00 

Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menot yht. 336 700,00 309 800,00 -26 900,00 -7,99 

Toimintakate 0,00 0,00   

 
Kuntayhtymän kokonaistalousarvio vuodelle 2023 
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Talousarvioehdotus vuodelle 2023 on täten 1 484 900 euroa, joka koos-
tuu seutuyksikön ja MAL-verkoston tehtäväkokonaisuuksista. MAL-ver-
kostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän yli- tai alijäämän muodostumi-
seen tai jäsenkuntien maksuosuuksiin. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite 
- TAE 2023 
 
 
Kuntajohtajakokous 18.11.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion, joka on tulojen 
ja menojen osalta 1 484 900 euroa, 
 
hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023,  
 
hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2023-2025, 
 
että seutujohtaja voi viimeistellä talousarvioesityksen seutuhallituksen 
käsittelyyn ja 
 
että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan käyttö-
suunnitelman. 

 
Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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140 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Seutusihteeri Pohjonen  
 
Perussopimuksen 4 §:n 2. ja 3. kohdan mukaan yhtymäkokous  
hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi 
kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitel-
man, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakerto-
muksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan eh-
dottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkas-
tuskertomus antavat aihetta. 
 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä-
hintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kun-
nanhallituksille. 
 
Kuntajohtajakokous 18.11.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 21.12.2022 klo 14.00 ja 
 
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. 
 

Päätös.  Päätösehdotuksen mukaan. 
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141 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
Kuntajohtajat 
 
Reija Linnamaa kertoi Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja Maa-
kunnan liiton strategisen kumppanuussopimuksen luonnoksesta. Käy-
tiin keskustelua aiheesta. 
 
Eero Väätäinen kertoi PSHP:n suurimpien yhtiöiden taloudellisen tilan-
teen kartoituksesta. Käytiin keskustelua aiheesta. 
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142 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 
 
Vuoden 2022 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15. 

 
18.11.,  
TAE2022 päätös 
Liikenteen automaatio, teknologiat ja digitaalisuus 
Osakkeen strategia ja järjestämistapa 
 
2.12.,  
Maakunnallinen energiastrategia ja maakuntavaihekaavan (energia ja 
elonkirjo) tilannekatsaus 
Green deal -valmistelutilanne 
Rasu, tavoitteet hyväksyntä 
 
15.12. Seutufoorumi 
 
16.12.  
Kansainvälistymisteema 

EU-yhteystoiminta 
Tampere International House 

 
 
 
 
 

143 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.22. 
 

 


