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Aika: 13.1.2023 klo 8.15-10.20 
Paikka: International House Tampere, Rautatienkatu 10  
 
 
Osallistujat:    
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 1-8 § 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala,  
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala, 1. vpj. 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi, 2. vpj. 
tilalla: 
Lilja Marjatta  talousjohtaja   Orivesi 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 1-5 § 
Piiparinen Pauli  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
tilalla: 
Liinavuori Juha talousjohtaja   Ylöjärvi 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS   
 
Kutsutut: 
Ikonen Anna-Kaisa seutuhallituksen puheenjohtaja Tampere 
Räikkönen Hannele EU-yhteysjohtaja  Tampere, 2 § 
Taverne Mari kv. osaamisen palvelujen johtaja  Tampere, 2-4 §  
Lippo Antti  kehittämispäällikkö  TKS; 2-4 § 
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1 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  

 
 
Liitteet: 
 
Muistio 16.12.2022 
 
 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 

Rakennesuunnitelma 2040+, tavoittei-
den hyväksyminen 

Seutuhallitus hyväksyi osaltaan 
21.12. Kokouksessa.  
Palautetta KH-seminaarista 
10.1.2023 esitellään kokouksessa. 

TKS 

Green Deal-sopimusvalmistelu, tilan-
nekatsaus 

Asian käsittelyä siirrettiin myöhem-
pään. 

TKS 

Aloite Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien nuorisovaltuustojen yhteis-
työryhmän perustamisesta 

Asian käsittely jatkuu tässä kokouk-
sessa. 

TKS 
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2 § EU-TOIMISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
Kuntajohtajakokous 13.1.2023 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 

merkitä tiedoksi EU-toimiston toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 
 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Liitteet:  EU-toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 
Käsittelyvaiheet: Asian jatkokäsittely on seutuhallituksessa. 
 
Perustelut:  EU-yhteysjohtaja Räikkönen  

 
EU yhteystoiminnan esittely seudun kuntajohtajakokoukselle ja seutu-
hallitukselle on sovittu toteutettavaksi vuosittain.  
 
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 
2023 pohjautuu ohjausryhmässä 11.5.2012 hyväksyttyihin toiminnalli-
siin tavoitteisiin ja ohjausryhmässä 6.9.2022 käytyyn lähetekeskuste-
luun toimintasuunnitelmasta.   
 
EU-toimiston toimintaa ohjaavat Tampereen kaupungin, Tampereen 
kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan strategiat, joiden kaikkien 
keskiössä ovat erityisesti kestävyys ja ilmastoneutraalisuus, vihreä ja di-
gitaalinen siirtymä, saavutettavuus, hyvinvointi ja turvallisuus.  
Keskeisenä päätavoitteena EU-toimistolla on Tampereen kaupungin, 
Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan kestävän kas-
vun ja kehityksen edistäminen.  
 
EU-toimiston tekemisen viitekehyksenä vuonna 2023 on vihreän ja digi-
taalisen siirtymän sekä ilmastoneutraalisuustavoitteiden tukeminen, 
alueen saavutettavuuden edistäminen sekä - mahdollisuuksien mukaan 
- maakunnan turvallisuus- ja resilienssitavoitteiden tukeminen. 
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3 § KV-OSAAJIEN PALVELUT, INTERNATIONAL HOUSE TAMPERE   
 
Kuntajohtajakokous 13.1.2023 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä keskustelun International House Tampereen seudullisesta merki-
tyksestä ja roolista ja ohjeistaa jatkovalmistelua.  
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Liitteet:   
 
Käsittelyvaiheet: Asian jatkokäsittely on seutuhallituksessa. 
 
Perustelut:  Seutujohtaja Nurminen  
 

Vehreä metropolimme seutustrategian Maailmalle auki teemassa- to-
detaan: 
  
”Teemme kaupunkiseutua maailmalla tunnetuksi ja parannamme yh-
teyksiä. Tänne on helppo saapua. Tuemme monikulttuurisuutta ja -kieli-
syyttä sekä arjen kansainvälistymistä. Tänne on mukava juurtua. Seu-
dun työmarkkinat ja koulutusympäristöt houkuttelevat kansainvälisiä 
osaajia ja oppijoita. Täällä on hyvä kehittyä.” 
 
Strategian toteutusohjelmassa on kuvattu panostaminen kv-rekrytoin-
tiohjelmiin ja palveluihin seuraavasti: ”Jäsenkunnat huolehtivat Interna-
tional House Tampereen toiminnasta.” 

 
International House Tampere tarjoaa palveluja kansainvälisille asiak-
kaille asettautumiseen, työhön, opiskeluun ja työnantajien kohtaami-
seen. Se kokoaa yhteen Tampereen koulutus- ja työperäisen maahan-
muuton, monikielisen neuvonnan sekä osaamisen kehittämisen ja rek-
rytoinnin kansainväliset palvelut. Toimijoina ovat Tampereen kaupunki, 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Kela, Tampereen korkeakou-
luyhteisö ja Pirkanmaan TE-palvelut. 
 
International House Tampere on osa kansallista Talent Boost -ohjelmaa, 
jonka tavoitteena on tehdä Suomesta houkutteleva maa kansainvälisille 
osaajille, edistää työnantajien keinoja rekrytoida kansainvälisiä osaajia 
sekä vahvistaa suomalaisten organisaatioiden kasvua kansainvälistymi-
sen kautta. 
 
International House tarjoaa neuvontapalveluja myös osaajapulasta kär-
siville yrityksille kansainvälisen osaamisen ja rekrytoinnin osalta.  
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Kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne esittelee In-
ternational Housen toimintaa ja tavoitteita.  
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4 § SEUDULLISEN KANSAINVÄLISTYMISEN IDEOINTI- JA KONSEPTITYÖ, TILANNEKATSAUS 
9.20-9.50 (30 min) 

Kuntajohtajakokous 13.1.2023 
Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tiedoksi kansainvälistymiskatsauksen ja 
 
käydä ohjaavan keskustelun kv-kumppanuuden suunnasta, tavoitteista 
ja lisäselvitystarpeista. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Liitteet:   
 
Käsittelyvaiheet: Asian jatkokäsittely on seutuhallituksessa. 
 
Perustelut:  Kehittämispäällikkö Lippo 
 

Vehreä metropolimme seutustrategia ohjaa seudun kansainvälistymistä 
“Maailmalle auki” –tavoitteen kautta.   
 
Seutuluotsi ja myöhemmin Kestävä siirtymä -työryhmä toteutti vuoden 
2022 aikana skenaariotyön kansainvälisen toimintaympäristön vaihto-
ehtoisista kehityskuluista ja tunnisti seudulle niihin liittyviä mahdolli-
suuksia, riskejä ja skenaariokohtaisia varautumissuunnitelmia. Lisäksi 
tunnistettiin skenaarioista riippumattomia välttämättömiä toimenpi-
teitä, kuten   
 

• Eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen verkostoriippuvaisem-
massa maailmassa ja toimintaympäristössä.  

• Vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen ja globaalisti kiin-
nostavien olosuhteiden ja referenssien edistäminen.  

• Laadukkaan, turvallisen ja kestävän arjen ja erityisyyden esiintuonti, 
koska monet lumovoimatekijöistä ovat universaaleja ja kansainväli-
sesti puhuttelevia.  

• Monikielisten ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen 
muuttajien ja investoreiden palvelemiseksi ja kilpailussa menesty-
miseksi.  

• Kansalaisyhteiskunnan, osallistavan suunnittelun ja paikallisdemo-
kratian vahvistaminen pitovoiman ja alueeseen sitoutumisen paran-
tamiseksi.   

• Seudun brändin ja yhteisen narratiivin vahvistaminen ja uusien yh-
teistyörakenteiden luominen toimintaympäristön muutosten rin-
nalla.   
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Skenaariotyön tuotokset esiteltiin kuntajohtajakokoukselle elokuussa ja 
kuntajohtajat tukivat ajatusta kv-kumppanuuden edistämisestä. Syksyn 
aikana kehittämispäällikkö Lippo on tavannut tai keskustellut seudun ja 
eurooppalaisten toimijoiden kanssa tehden tiedonhankintaa, ideointia 
ja alustavaa tunnustelua kv-kumppanuudesta ja mahdollisista kumppa-
nialueista ja yhteisistä kehitysteemoista.   
 

Esimerkkejä asiantuntija- tai osaamisvaihtoon, yhteiskehittämiseen, 
keskinäiseen benchmarkingiin tai hankeyhteistyöhön pohjautuvista 
kumppanialueista ja teemoista tässä vaiheessa ovat:   

• Arnheim-Nijmegen (HOL) kaupunkiseutu: Green Metropolitan 
region, kestävä liikenne ja logistiikka, kiertotalous  

• Karlsruhe region (GER): strategiakehitys, yhteistyörakenteet, lii-
kennejärjestelmä, kestävät elämäntavat, osallisuus  

• Aarhus (DEN): asukaskokemus (inclusive citizenship), vihreä siir-
tymä ja kiertotalous, kakkoskaupunki, muuttovoitto.   

 
Lippo esittelee kokouksessa tarkemmin tilannestatusta ideointi- ja kon-
septityön osalta ja kerättyä ymmärrystä seudun kansainvälistymistyön 
mahdollisuuksista ja kehityskohteista.   
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5 § ALOITE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN NUORISOVALTUUSTOJEN YHTEISTYÖRYH-
MÄN PERUSTAMISESTA 

 
Kuntajohtajakokous 13.1.2023 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä esityksen nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän perusta-
miseksi.   
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Liitteet:  Aloite Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorivaltuustojen  
yhteistyöryhmän perustamisesta 

 
 
Käsittelyvaiheet: KJK 16.12.2022, Asia jatkokäsittely on seutuhallituksessa. 
 
Perustelut:  Seutusihteeri Pohjonen 

 
Vehreä metropolimme -seutustrategiassa on osana lumoava arki -pää-
viestiä kirjoitettu: ”Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus vahvistavat il-
mapiiriä. Kaupunkiseutu on kaikille läheinen. Lasten ja nuorten, aikuis-
ten ja senioreiden ääni kuuluu yhdenvertaisemmin ja vaikuttavammin. 
Uudet osallistumisen tavat helpottavat ja innostavat. Asukkaiden yh-
teenkuuluvuutta ruokitaan, ja suurenakin kaupunkiseutu tuntuu kaikille 
läheiseltä. Asukkaat sitoutuvat kotiseutuunsa ja asukaskokemus vahvis-
tuu.” 
 
Osana asukasosallisuuden kehittämistä järjestettiin yhteinen tapaami-
nen seutuyksikön ja kaupunkiseudun nuorisovaltuutettujen edustajien 
kanssa 8.11.2022. Tilaisuudessa esiteltiin seutuyhteistyötä ja keskustel-
tiin miten nuoret pääsevät mukaan seudulliseen kehittämiseen. Aloite 
keskustelutilaisuuden järjestämiseen tuli nuorisovaltuustojen puheen-
johtajilta.  
 
Kuntayhtymään on toimitettu seutuhallituksen puheenjohtaja Anna-
Kaisa Ikoselle ja seutujohtaja Päivi Nurmiselle osoitettu aloite, jossa esi-
tetään, että nuorten äänen kuuluviin tuomiseksi perustetaan Tampe-
reen kaupunkiseudun kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä. 
 
Aloitteessa ehdotetaan nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmän toiminta-
malliksi: Tampereen kaupungin nuorisovaltuustosta yhteistyöryhmään 
valittaisiin nuorisovaltuuston edustaja (puheenjohtaja) ja Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nuorisovaltuuston edusta-
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jat (muut halukkaat edustajat). Muista kunnista valittaisiin nuorisoval-
tuustosta kaksi edustajaa (joista toinen puheenjohtaja). Lähtökohtai-
sesti yksi nuorisovaltuustojen edustajista olisi nuorisovaltuustojen pu-
heenjohtajia, mutta käytäntö ei olisi velvoittava, vaan nuorisovaltuusto 
saa valita tehtäviin parhaaksi kokemansa edustajat. Yhteistyöryhmän 
nimittäisi seutuhallitus. Yhteistyöryhmä kokoontuisi 4-5 kertaa vuo-
dessa. 
 
Lopuksi aloitteessa korostetaan, että  
”Olisi myös olennaista, että nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmä pääsisi 
mukaan kaupunkiseudun toimielinten, kuten seutuhallituksen ja työryh-
mien toimintaan esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Yhdessä nuo-
risovaltuustojen kanssa on tarkoituksenmukaista luoda toimintamalli, 
jonka avulla nuoret saavat oman äänensä kuuluviin päätöksenteossa.” 
 
Ehdotus yhteistyöryhmän perustamiseksi: 
 
Seutuhallitus nimittää loppukaudelleen kaupunkiseudun nuorisoval-
tuustojen yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmään kuuluu nuorisovaltuusto-
jen valitsemat kaksi nuorisovaltuutettua/kunta, joista toinen on nuori-
sovaltuuston puheenjohtaja. Yhteistyöryhmä osallistuu Seutufoorumiin 
ja Seutupäivään, ja se kutsutaan lisäksi kahdesti vuodessa koolle seu-
tuyhteistyön ajankohtaisten asioiden esittelyyn. Työskentelymuotoja 
kehitetään yhdessä. Yhteistyöryhmälle ei makseta kokouspalkkioita eikä 
sen työskentelyyn osoiteta erityistä resurssia. Seutuhallitus päättää yh-
teistyöryhmän edustajan kutsumisesta seutuhallitukseen.  
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6 § KAUPUNKISEUDUN TONTTIPÄIVÄ 2023 
 
Kuntajohtajakokous 13.1.2023 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä ohjaavan keskustelun tonttipäivän uudistamisesta. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Liitteet:   
 
 
Käsittelyvaiheet: Masto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.1.2023 
 
Perustelut:  Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 

 
Kuntayhtymä on järjestänyt vuodesta 2015 rakentajille ja rakennutta-
jille kaupunkiseudun kaavoitusta ja tonttitarjontaa koskevan tonttipäi-
vän. Tilaisuuden tavoitteena on ollut edistää asuntotuotantoa ja ohjata 
sitä seudullisesti toivottuun suuntaan.  
 
Tonttipäivä on tarjonnut kokonaisnäkymän seudun kasvutavoitteisiin, 
strategiaan ja asuntopolitiikkaan sekä yhtäläisen mahdollisuuden kai-
kille kunnille esitellä omaa tonttitarjontaansa. Suosittu seudullinen tilai-
suus on koonnut noin 100 osallistujaa rakentajasektorilta, ja siitä on tul-
lut tunnistettava osa kaupunkiseudun yhteistyötä. Suunnittelusta ja to-
teutuksesta on vastannut maankäyttö- ja asuminen työryhmä.  
 
Tonttipäivä 2023 on kaavailtu laajennettavaksi kuntien yritystontteihin, 
laajemmin toimisto, liike- ja teollisuustonttien esittelyyn. Tavoitteena 
on vahvistaa kaupunkiseudun talouden kasvua ja edistää työpaikkojen 
syntyä seudullisen strategian mukaisesti. Kumppaneiksi on kaavailtu Bu-
sinessTamperetta ja sen ulkoista johtoryhmää (elinkeinojohtajien ko-
kous). BusinessTampereen toivotaan osallistuvan myös kustannuksiin. 

 
Sekä asuntotonttien että yritystonttien seudullinen esittely on herättä-
nyt kiinnostusta pääkaupunkiseutua myöten.  
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7 § KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAT VUODELLE 2023 

 
Kuntajohtajakokous 13.1.2023 

Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous nimeää varapuheenjohtajat vuodelle 2023 seuraa-
vasti: 
 
1. varapuheenjohtaja Juha Kuusisto ja 
 
2. varapuheenjohtaja Tuomas Hirvonen. 

 
Päätös: 

 
Perustelut:  Seutusihteeri Pohjonen 
 

Kuntajohtajakokoukselle on sovittu vaihdettavan varapuheenjohtajat 
vuosittain. Vaihtuminen rotaatiossa siten, että 2. varapuheenjohtaja 
siirtyy 1. varapuheenjohtajaksi ja 2. varapuheenjohtajaksi nousee kukin 
vuorollaan kunnan asukasmäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 
(ns. Lex-Paloniemi) 
 
Vuoden 2022 1. varapuheenjohtaja on ollut Jaakko Joensuu ja 2. vara-
puheenjohtaja on ollut Juha Kuusisto. 
 
Puheenjohtajisto edustaa tarvittaessa kuntajohtajakokousta. Puheen-
johtajista on myös edustaja läsnä seutuhallituksen kokouksessa. Pu-
heenjohtajisto osallistuu kokousten asialistan valmisteluun ns. sähköi-
sen valmistelukierroksen muodossa.  
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8 § MUUT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 

Seutujohtaja:  
 
KJK:n kokousohjelma keväälle 2023 
Palaute kunnanhallitusten Rasu2040 + työpajasta 10.1 
Omistajapalautteen käyttööotto 2023 
MAL-sopimuksen mukaisen rahoituksen tietopyyntö. 
 
Kuntajohtajat: 
 
Puheenjohtaja Yli-Rajala poistui kokouksesta. Tuomas Hirvonen jatkoi 
kokouksen puheenjohtajana. 
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9 § SEURAAVAN KOKOUKSEN OHJELMOINTI JA TULEVAT KOKOUKSET 

Vuoden 2023 kokoukset perjantaisin klo 8.15-10.15 
 
Hallitusten työpaja Rasun tavoitteista 10.1.2023, Teams 
 
13.1.,  
EU-toimisto 
Tampereen International House 
KV-katsaus 
 
 
27.1. 
Rasun tavoitteiden toteaminen ja kokoamisvaiheen muotoilu  
 
10.2., 24.2. kokous peruttu (BT:n miniseminaari klo 14.00 alkaen), 10.3., 
24.3., 6.4., 21.4., 5.5, 19.5.(helatorstai 18.5.), 2.6., 16.6. 
 
Heinäkuussa ei kokouksia 
 
(11.8.), 25.8., 8.9. PP, 22.9., 6.10., (20.10.syysloma), 3.11., 17.11., 1.12., 
15.12. 
 

 
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Varapuheenjohtaja Tuomas Hirvonen päätti kokouksen klo 11.00. 


