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158 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
8.30
Muistio 30.11.2018, liitteenä.
Asia

Toimenpiteiden eteneminen

Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteet, HINKU-foorumi
Seutumuseomallin kehittämishanke,
tilannekatsaus
MAL4-sopimusprosessi, palaute neuvottelusta 28.11.
Kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon toteutuminen
MAL3-sopimuksessa ja tontinluovutusohjelmat 2019-2021 sekä kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto
MAL4-sopimuksessa.
Rajaton sijoittumisalue-elinkeinojen
seudulliset vetovoimaprofiilitensimmäisen työvaiheen loppuraportti, luonnos
Investointituki kävelyn ja pyöräilyn
edistämiseen, kaupunkiseudun hakemus
Seutuhallitus 19.12.
Työryhmänostot:
HYPA 15.11

Seutuhallituksen käsittelyssä 19.12.

LJ 31.10.2018

Loppuraportti valmistuu vuoden 2019
aikana annettujen linjausten mukaisesti
Seutuhallituksen käsittelyssä 19.12.
Asuntopoliittinen keskustelunavaus järjestetään 5.4.2019

Asia jäi pöydälle. Käsittelyyn tammikuussa 2019.

Asia on siirtynyt Tampereen kaupungille, jossa hakemusta valmistellaan kaupunkiseudun avustuksella.

Seutuopistoarvioinnin tuloskäsittely siirtyi. Konsultin tekemä arviointi ei vastannut asetettuja tavoitteita. FCG Konsultointi Oy toimittaa Seutuopistojen
rakenne- ja toimintauudistusten vaikutusten arvioinnin uuden luonnoksen
kuntayhtymälle 7.12.2018. Asiaan palataan työryhmän joulukuun kokouksessa
13.12.2018.
Seutuvaraamon kehittämistä jatketaan
vuonna 2019, jolloin siirrytään kokeilusta kehitysvaiheeseen. Kuntien tulee nimetä vuoden alusta Seutuvaraamolle
pääkäyttäjä.
MAL3-hankkeiden eteneminen ja talousarviovaraukset vuodelle 2019.
Kokouksessa katsaus seudun liikennettä
koskeviin toimiin, mm. Teknillisessä yliopistossa on tehty monipuolisesti liikenteen teknologiaan, digitalisaatioon sekä
palveluistumiseen liittyviä tutkimuksia
ja liikennevirastossa on toteutumassa
organisaatiouudistus, myös monia kestävän liikkumisen tukihankkeita.
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159 § KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TOIMINNAN ITSEARVIOINTI
8.35-9.15 (40 min)
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Kuntajohtajakokous on vuosittain käynyt keskustelun omasta toiminnastaan ja sen kehittämistarpeista.
Vuonna 2018 kuntajohtajakokoukset on pidetty joka toinen perjantai
klo 8.15-10.15. Puheenjohtajana on toiminut Juha Yli-Rajala seutuhallituksen valitsemana sekä varapuheenjohtajina Eero Väätäinen ja Jarkko
Sorvanto kehyskuntien päättämän rotaation mukaan. Puheenjohtajiston roolina on ollut tukea kokousten valmistelua. Tämä on toteutettu
valmistellun asialistan sähköpostikuittauksella.
Kokousaika ja -menettelyt on tarkoitus pitää entisinä vuoden 2019 aikana. Kokousteemoja on tarkoitus koota kokonaisuuksiksi ja keskittyä
isompiin asioihin. Yhä useampi asia käsitellään ns. sähköisellä menettelyllä.
Vuosityöskentelyä on ohjannut kuntayhtymän talousarvio, seutustrategia, MAL3-sopimus ja rakennesuunnitelma 2040.
Nostoja vuoden 2018 kokouksissa käsitellyistä asioista:
MAL
Rakennesuunnitelma 2040 päivitystarpeet ja MAL4-sopimuksen valmistelu
Seudullisen joukkoliikenteen tilannekatsaus ja tavoitteet MAL4sopimukseen
MAL3-sopimuksen toteuttamisen seuranta
Pääradan kehittäminen
Raitiotien kehitysvaihe, seudullisen yleissuunnittelun tarve
Raitiotien tulevaisuuden suunnat selvitys
Hakeutuminen taajamajunaliikennekokeiluun
Laaja joukkoliikenneseminaari pidettiin 4.-6.6.2018 Bergenissä.
HYPA
Hyvinvointipalvelujen digikokeilun käynnistäminen
Seutuliike-ohjelmatyö
Varhaiskasvatuksen tiekartta
Seudullisen varhaiskasvatuksen kustannusvertailu
Seudullinen esi- ja perusopetuksen vertailu 2017
HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen
Seutumuseohanke
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INFRA
Seutuliike -ohjelmatyön käynnistäminen
Kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden päivittäminen
Infrapalveluiden digitalisaatioselvitys
Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistaminen
Satamapalvelujen kehittämisen toimintamalli
Infrapalveluiden seutuyhteistyön syventäminen, nykytilakartoitus
HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen
YLEINEN KEHITTÄMINEN
Kuntajohtajakokous on käynyt aktiivisesti kaupunkipoliittista keskustelua. Suuret kaupungit paneelikeskustelu seutufoorumissa, kaupunkiseudun aseman Pirkanmaalla (Malmberg), kehyskuntien verkoston paneelikeskustelu seutufoorumissa ja TEM:n kaupunkipoliittinen ohjelma.
Työryhmien palautekeskustelu vuodelta 2017-2018 ja näkymät vuodelle
2019 käsiteltiin 24.8.
Kokouksissa on raportoitu mm: seutustrategian toteuttaminen, seudullinen joukkoliikenne, Business Tampere, EU-yhteystoimisto, kaupunkiseudun työllisyyspalvelut -kokeilu, lentoliikenteen kehittäminen, SILTAsopimuksen valmistelun käynnistäminen.
Kuntajohtajakokous piti kehittämiskokouksen Pirkkalassa 27.3.2018.
Kuntajohtajakokous tutustui eurooppalaiseen kaupunkipolitiikkaan 26.28.9.2018 Hampurissa.
Näkymiä vuoteen 2019
Vuonna 2019 kuntayhtymän toiminnassa tulee näkymään MAL4sopimuksen valmistelun ja neuvotteluprosessin edellyttämän tahtotilan
muodostaminen ja rakennesuunnitelman 2040 päivitystyö. Em. kokonaisuudet koskevat laajasti kaikkia työryhmiä. Kuntayhtymän toiminta
jatkuu vakiintuneen laajuisena tukeutuen seutustrategiaan. Henkilöstön
tilapäisjärjestelyt jatkuvat vuonna 2019 seutujohtaja Päivi Nurmisen
virkavapauden jatkuessa 31.3.2019 saakka.
Kokouksessa fokuksessa:
Kunkin jäsen käyttää arviointipuheenvuoron vuoden 2018 toteutuksista ja odotuksista vuodelle 2019.
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Kuntajohtajakokous 14.12.2018
Vs seutujohtaja Pohjonen:
Kuntajohtajakokous päättää
käydä itsearviointikeskustelun vuoden 2018 toiminnasta ja kehittämistarpeista vuodelle 2019.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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160 § LÄHETEKESKUSTELU HALLITUSOHJELMATAVOITTEISTA
9.15-9.45 (30 min)
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Alustava luonnos hallitusohjelmatavoiteisiin nostettavista ”koreista” ja
niiden sisältökuvauksista.
1) SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN ASEMA SUOMESSA
Suora sopimuskumppanuus valtio-osapuolen kanssa. Suurilla kaupunkiseuduilla tulee olla oma sopimuspolitiikka,
joka tunnistaa erot kaupunkiseutujen välillä.
Suuret kaupunkiseudut tulee tunnistaa omina lainvoimaisina suunnittelukokonaisuuksinaan tulevassa maankäyttöja rakennuslain uudistuksessa.
Suurten kaupunkiseutujen kilpailukyky perustuu saumattomaan yhteistyöhön ja samanaikaiseen alueen toimijoiden kiistattomaan itsehallintoon ja laajaan yleiseen toimivaltaan koskien mm. maakäyttöä, palvelujen järjestämistä
ja elinvoimatehtäviä.
Suurten kaupunkiseutujen ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kestävään kehitykseen. Kaupunkiseudut ovat uudistumisen moottoreita. Suuret kaupunkiseudut kansainvälistyvät itsenäisesti ja luovat edellytykset Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle.
Hallituskaudella Tampereen kaupunkiseutu erottuu pääkaupunkiseudun lisäksi toisena eurooppalaisen tason kilpailualueena, mm. joukkoliikenteen merkittävän kehityksen myötä.
2) KANSAINVÄLINEN, KANSALLINEN JA SISÄINEN SAAVUTETTAVUUS
Suomiradan kehittäminen on turvattava aloittamalla nopeasti yleissuunnittelu, jotta on valmius olla mukana rahoitushaussa uuden TEN-T-kauden käynnistyessä 2021.
Mikko Nurminen alustaa kokouksessa Suomiradan kytkeytymisestä kaupunkiseutuun.
Tampereen raitiotien jatkaminen ja laajeneminen kehyskuntiin on turvattava. Suunnitteluun ja rakentamiseen
osoitetaan tuki kuten Tampereen ja valtio-osapuolen sopimuksessa raitiotien ensimmäisen vaiheen suunnittelussa
ja rakentamisessa.
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Taajama/paikallisjunaliikenteen kehittämiseen osoitetaan
vastaava joukkoliikennetuen lisäys.
Lentoaseman kehittämistä on jatkettava yhteistyössä Finavian kanssa.
Jaakko Joensuu alustaa kokouksessa Tampere-Pirkkalan lentoaseman kytkeytymisestä
kaupunkiseutuun.
Elinkeinoelämän kuljetukset on turvattava kehittämällä
määrätietoisesti tieverkkoa vt 3, vt 9, ja vt 12 osalta, joilla
liikenne kasvaa huomattavasti tulevina vuosina.
3) KOULUTUS, TUTKIMUS JA KULTTUURI
Suomen merkittävimmälle toteutuksessa olevalle yliopistouudistukselle - Tampere 3 - tulee osoittaa valtion riittävä
kokonaisrahoitus.
Ammatillisen peruskoulutuksen ja positiivisen rakennemuutoksen tarpeisiin muunto- ja täydennyskoulutuksen
rahoitus.

Kokouksessa fokuksessa:
Miten muodostetaan hallitusohjelmatavoitteiden ”korit” ja miten
kunkin korin sisältökuvaus esitetään?
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
Liite:
- Luonnos Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteista
Eero Väätäinen poistui kokouksesta.

Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 14.12.2018
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Kuntajohtajakokous päättää
käydä lähetekeskustelun hallitusohjelmatavoitteista

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että kolmen pääkorin aiheet
ovat sopivia.
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SÄHKÖINEN KÄSITTELY
161 § SEUTUJOHTAJA PÄIVI NURMISEN VIRKAVAPAUDEN JATKAMINEN JA TILAPÄISJÄRJESTELYT
KUNTAYHTYMÄSSÄ
Kuntajohtajakokouksen puheenjohtaja Yli-Rajala.
Seutujohtajan virkavapauden jatkaminen
Seutujohtaja Päivi Nurminen on kuntayhtymän jäsenkuntien tuella ollut
virkavapaalla 1.2.-31.12.2018 ja hoitanut Pirkanmaan muutosjohtajan
tehtävää. Seutuhallitus käsitteli omalta osaltaan virkavapautta kokouksessaan 31.1.2018. Maakuntauudistuksen aikataulumuutosten johdosta
Päivi Nurmisen tehtävä Pirkanmaan muutosjohtajana jatkuisi ainakin
vielä 1.1.-31.3.2019 ja mahdollisesti myös sen jälkeen.
Seutujohtaja Päivi Nurminen on anonut palkatonta virkavapautta 1.1.31.3.2019.
Hallintosäännön mukaan (5§) seutuhallitus ottaa seutujohtajan. Hallintosäännön mukaan (25§) seutujohtajaa koskevista henkilöstöasioista
päättää seutuhallituksen puheenjohtaja.
Koska kysymyksessä on jo lähes vuoden kestäneen virkavapauden jatkaminen, on asia tarkoituksenmukaista käsitellä myös seutuhallituksessa ennen lopullista virkavapauspäätöstä.
Seutujohtajan viransijaisuus tilapäisjärjestelyin
Seutujohtajan virkavapautta on hoidettu kuntayhtymässä tilapäisjärjestelyin, siten että seutuhallitus nimesi kokouksessaan 31.1.2018 hallintosäännön mukaan vs. seutujohtajaksi seutusihteeri Juhani Pohjosen. Vs.
seutujohtajan varahenkilöksi nimettiin samassa kokouksessa kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.
Tilapäisjärjestelyt ovat toimineet erittäin hyvin ja kuntayhtymän vuoden
2018 toiminta on toteutumassa lähes kokonaisuudessaan talousarviossa 2018 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.
Vuodelle 2019 on seutuhallitus asetanut toiminnalliset tavoitteet kokouksessaan 28.11.2018. Kuntayhtymän toiminta jatkuu vakiintuneen
laajuisena ja tukeutuu seutustrategian, MAL3-sopimuksen ja rakennesuunnitelman 2040 toteuttamiseen.
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Muut toimiston tilapäisjärjestelyt
Tarkoituksenmukaista on huomioida tilapäisjärjestelyt myös muun henkilöstön osalta esim. tilapäisenä palkkiona. Tämän pohjalta tarkemmin
järjestelyt muun henkilöstön osalta päättää vs. seutujohtaja.
Hallintosäännön mukaan (6§) seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö. Hallintosäännön
mukaan (25§) ratkaisuvalta muuta henkilökuntaa koskevissa asioissa on
seutujohtajalla. Hallintosäännön mukaan (38§) asia voidaan erityisestä
syystä ratkaista puheenjohtajan selostuksesta.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.

Päätösehdotus.

Kuntajohtajakokous 14.12.2018
Puheenjohtaja Yli-Rajala:
Kuntajohtajakokous päättää
merkitä tiedoksi seutujohtaja Päivi Nurmiselle 1.1.2019-31.3.2019
myönnettävän virkavapauden,
että vs. seutujohtajaksi nimetään seutusihteeri Juhani Pohjonen 1.1.31.3.2019,
että vs. seutujohtajan varahenkilöksi nimetään kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen 1.1.2019-31.3.2019 ja
että muut tilapäisjärjestelyt päättää seutuhallituksen puheenjohtaja ja
vs. seutujohtaja.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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162 § PAIKKATIETOASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI
(SÄHKÖINEN KÄSITTELY)
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Paikkatietopohjaisen informaation merkitys on korostunut viime vuosina. Jo paikkatieto itsessään on merkittävä apu suunnitteluun ja päätöksentekoon. MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelman toteutumisen
seuranta perustuu lähes kokonaisuudessaan paikkatietopohjaiseen tietoon. Paikkatietopohjaisesti voidaan tuottaa informatiivisia kartta- ja
muita graafisia kuvauksia ilmiöistä ja tekijöistä ilmiöiden takana. Kaupunkiseudun kaikki seututyöryhmät hyödyntävät entistä enemmän
paikkatietoa omassa toiminnassaan kehittäessään seudullisia ratkaisuja
jäsenkuntien eduksi. Paikkatietoasiantuntija osallistuu seudullisen tietotuotannon ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Automatisoitu
tiedonkeruu vähentää kuntien tekemää työtä ja tehostaa monia prosesseja. Paikkatietoasiantuntija edistää omalta osaltaan avoimen datan julkistamista kuntayhtymän toimesta.
Paikkatietoasiantuntija toteuttaa edellä mainittuja paikkatietotehtäviä
kuntayhtymässä, vastaa tarpeen mukaan seututyöryhmien tietotarpeisiin, osallistuu keskeisesti MAL-seurantatietojen koontiin, esittämiseen
ja analysointiin sekä toteuttaa paikkatietoyhteistyötä seudun kuntien ja
Pirkanmaan liiton kanssa.
Paikkatietoasiantuntijan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Valittavalla henkilöllä tulee olla ymmärrystä yhdyskuntarakenteen suunnittelusta, paikkatietoympäristöjen laajaa osaamista (mm.
QGIS-ohjelma) ja tietotuotteiden analyysitaitoja.
Talousarviossa 2019 on varauduttu muuttamaan määräaikainen paikkatietoasiantuntijan toimi vakinaiseksi toimeksi 1.1.2019 alkaen. Vakanssin muuttaminen ei vaikuta talousarvion menojen loppusummaan. Rahoitus on mahdollista siirtää kuntayhtymän hankerahoituksesta, josta
määräaikaisen tehtävän palkkaus on katettu. Ratkaisu vähentää kuntayhtymän hankerahoitusta, mutta ei lisää kuntien maksuosuuksia. Tehtävää on hoidettu kuntayhtymässä määräaikaisin järjestelyin elokuusta
2013 alkaen.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan Seutuhallitus perustaa kuntayhtymän
virat ja työsopimusperusteiset toimet sekä hyväksyy niiden kelpoisuusehtojen ja tehtävänkuvaksen periaatteet.
Asia käsitellään seutuhallituksessa.
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Kuntajohtajakokous 14.12.2018
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan
hyväksyä selostuksen mukaisen kuvauksen paikkatietoasiantuntijan
kelpoisuusehtojen ja tehtävänkuvaksen periaatteiksi ja
perustaa paikkatietoasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen toimen 1.1.2019 alkaen.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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163 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
Eero Väätäinen palasi kokoukseen.
Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat:

vs. seutujohtajan infoasiat:

Ei ollut.
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164 § SEURAAVAT KOKOUKSET
Alustavia teemoja
11.1.,
Viherverkko
Pysäköintiperiaatteet
Asuntopoliittinen keskustelu
MAL4 Auditoinnin tuloksia ja arviointikehikko
25.1.,
8.2.,
22.2.,
8.3.,
22.3.,
5.4.,
Asuntopoliittinen työpaja
18.4.*, 3.5., 17.5., 31.5., 14.6.**, 28.6.
*torstai
**matkakokous (13.-14.6.)
heinäkuussa ei kokouksia
9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10**., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
***syyslomaviikko

165 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Yli-Rajala päätti kokouksen klo 9.42.
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