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33 § KOKOUKSEN AVAUS
9.00
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
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34 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
9.00-9.05
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla
jäsenille, 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 sähköisenä 20.3.2019.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Puheenjohtaja Lyly:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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35 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
9.00-9.05
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.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Puheenjohtaja Lyly:
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Riitta Ollila.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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36 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
9.00-9.05
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisenä 20.3.2019.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Puheenjohtaja Lyly:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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37 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
9.05-9.10 (5 min)
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 6.3. toimeenpano
ASIA
Palaute 14.2. olleesta MAL4valmisteluryhmän kokouksesta

Alueellinen junaliikennepilotti
Seudullinen varhaiskasvatuksen
tiekartta, seudullinen perhepäivähoidon palveluseteli
Seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi, loppuraportti
Infrapalvelujen seudullinen nykytilakartoitus
Infrapalveluiden digitaalisaatioselvitys, nykytilakartoitus
Seutupäivän 2019 järjestäminen

TOIMEENPANO
MAL4-valmistelut jatkuvat seutuhallituksen vahvistaman prosessin
mukaan. Seutuyksikkö valmistelee
sopimuksen ensimmäisen luonnoksen. MAL4-sopimuksen käsittelyä
jatketaan seutuhallituksessa 24.4.
Varhaiskasvatuksen tiekarttaa edistetään muilta kuin seudullisen palvelusetelin osalta.
HYPA-työryhmä valmistelee seuraavan vaiheen työohjelmaa.
Rakenteellisia muutoksia ei valmistella.
Infrapalvelujen työryhmä jatkaa digitalisaation edistämistä toimiallaan.
Seutupäivä järjestetään ti 28.5.
Kangasala-talolla.

Kokoustiedotteet ja muistiot:
- Kuntajohtajakokouksen muistio 8.3.
- MASTON ja LJ:n yhteiskokouksen kokoustiedote 6.3.2019
Ennakkotiedot helmikuun 2019 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ilmestyvät 26.3. Tiedot toimitetaan kokoukseen.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Seutuhallitus päättää
merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.
Tiedoksi.
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kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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38 § KEHÄTIEN SISÄISTEN MAANTEIDEN SELVITYKSEN ETENEMINEN, TILANNEKATSAUS
9.10-9.50 (40 min)
Liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin
Esille on eri yhteyksissä noussut tarpeita Tampereen kehän (vt 3 ja 9)
sisäisten maanteiden roolin selkeyttämisestä. Roolien selkeytystä tarvitaan mm. maanteitä koskevien suunnitteluratkaisujen lähtökohdaksi
sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseksi. Väylävirasto (ent.
Liikennevirasto) ja Pirkanmaan ELY-keskus käynnistivät yhdessä selvityksen kehätien sisäisten maanteiden roolista kesällä 2018. Tarkasteltavana
on valtatie 12 Nokialta Pitkäniemestä Tampereelle Vaitinaroon ja tästä
edelleen Alasjärvelle, kantatie 65 Vaitinarosta Ylöjärvelle Elovainioon
sekä Helsingin moottoritien jatke eli maantie 3495 Lakalaivan ja Kuokkamaantien välillä. Selvitys on valmistumassa keväällä 2019.
Mukana selvitystyön hankeryhmässä ovat olleet:
Liikennevirasto: Erika Helin
PIRELY: Suvi Vainio, Minna Huttunen, Harri Vitikka, Arto Luoma
Tampereen kaupunkiseutu: Tapani Touru
Pirkanmaan liitto: Karoliina Pöntys-Laakkonen, Mikko Vallbacka
Tampereen kaupunki: Katja Seimelä, Pia Hastio
Kangasalan kaupunki: Markku Lahtinen
Nokian kaupunki: Jouni Saranpää
Ylöjärven kaupunki: Timo Rysä
Pirkkalan kunta: Jouni Korhonen, Matti Jääskeläinen,
Lempäälän kunta: Timo Nevala
Konsultti: Reijo Helaakoski/ Linea Konsultit Oy, Matti Keränen, WSP
Finland Oy
Työssä tarkastellaan sitä, mikä on maanteiden eri jaksojen merkitys valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti sekä henkilö- että tavaraliikenteen näkökulmasta. Selvityksessä tuotetaan tietoa siitä, miten tiejaksojen liikennemäärät jakautuvat erityyppiseen liikenteeseen. Oleellista
on tunnistaa millaisia liikenteen palvelutasoon ja ympäröivään maankäyttöön liittyviä tavoitteita ja muutostarpeita tarkasteltaville tiejaksoille kohdistuu. Myös kehätien sisäisten teiden suhdetta kehään on selvitetty. Työssä tarkastellaan tulevaisuutta (vuotta 2040) eri skenaarioiden kautta. Tarkasteluja tehdään maanteiden palvelutason ja palvelutason muutosten kautta. Kysymyksinä on mm. maanteiden nopeusrajoitusten ja välityskyvyn muutokset sekä näiden vaikutukset väyläverkon
ruuhkautumiseen, matka-aikoihin, matka-aikojen ennakoitavuuteen ja
liikenneturvallisuuteen.
Selvityksessä ei käsitellä väylien luokituksia, eikä siinä myöskään tehdä
liikenneratkaisujen suunnittelua. Selvityksessä ei tehdä päätöksiä. Selvitys avaa yhteistä keskustelua tulevaisuuden tavoitteista pitkällä aikajän-
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teellä tuottaen tietoa kuntien keskinäiseen sekä kuntien ja valtion väliseen vuoropuheluun. Ennen suunnitelmaraportin valmistumista on
suunniteltu pidettävän keskustelutilaisuus kaupunkiseudun kuntien,
kuntayhtymän, Pirkanmaan liiton, Väyläviraston ja ELY-keskuksen johdon kesken perjantaina 22.3.2019 klo 14-16.
Kokouksessa selvitystyötä esittelevät liikennejärjestelmäasiantuntija
Erika Helin Väylävirastosta ja liikennevastuualueen johtaja Juha Sammallahti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Liite:
- taustamateriaali, 5.2.2019
Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
seutuhallitus päättää omalta osaltaan
merkitä tilannekasauksen tiedoksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen
puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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39 § VIHERRAKENTEEN SEUDULLINEN YLEISSUUNNITELMA, HYVÄKSYMINEN
9.50-10.10 (20 min)
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 12.11.2018:

Maankäyttö ja asuminen -työryhmä hyväksyi Seudun viherrakenteen
yleissuunnitelman työsuunnitelman kokouksessaan 14.12.2017. Suunnitelman laatiminen on yksi Masto -työryhmän vuoden 2018 toiminnallisista tavoitteista ja se toteuttaa MAL3-sopimusta, josta on kirjattu
työstä seuraavasti:
”Kaupunkiseudulle laaditaan viherrakenteen yleissuunnitelma, joka kattaa virkistysalue- ja ekologiset verkostot. Yleissuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää luonnonsuojelulain poikkeamispäätösten käsittelyä
alueilla, missä poikkeamilla on merkitystä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, täydennysrakentamisen tai toimivan liikennejärjestelmän näkökulmasta. Luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamisedellytysten täyttyessä tullaan pilotoimaan kompensaatiomenettelyjä, joilla voidaan turvata priorisoituja luonnonarvoja muuttuvassa ympäristössä. ”
Työ toteutetaan vuoden 2018 aikana. Aikataulun mukaisesti työn on
määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman laatimisesta on vastannut biologi Elviira Ritari. Viherrakenteen työsuunnitelman laatinut ryhmä on jatkanut työn ohjausryhmänä. Ryhmä on muodostunut Tampereen kaupunkiseudun, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja seudun kuntien asiantuntijoista. Lisäksi kunnat ovat
osallistuneet aktiivisesti viherrakennetyöhön sen eri vaiheissa.
Tavoitteet
Työskentelyn kuluessa tekemiselle on muodostunut seuraavia tavoitteita:
1. Luoda seudullinen, pysyvä ja ekologisesti laadukas viherrakenne,
jonka laadun turvaaminen ja kehittäminen on kunnille erityinen ylpeydenaihe ja osa koko kaupunkiseudun brändiä ja imagoa.
2. Vastata omalta osaltaan seudulle asetettuihin ilmasto- ja luonnon
monimuotoisuuden suojelutavoitteisiin.
3. Kehittää rakenteellinen kokonaisuus, johon voidaan jatkossa liittää
muita teemoja laatua rikastuttamaan.
Hankkeen sisältö
Seudullinen viherrakenne määritellään pääasiallisesti rakennesuunnitelman alueelle ja sitä lähestytään neljän teeman kautta: 1. Ekologia, 2. Virkistys, 3. Kaavat, 4. Ilmasto. Ekologisista lähtökohdista luotu verkosto
toimii pohjana muille teemoille.
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1. Ekologia
Ekologinen tarkastelu pohjautuu pääasiassa metsäisten elinympäristöjen
luontoarvoihin, jolloin tarkastelun lopputuotetta kutsutaan jatkossa
metsäekologiseksi verkostoksi. Metsäekologisen verkoston tavoitteena
on turvata seudullinen metsäluonnon monimuotoisuus sen kaikilla tasoilla (ekosysteemit, lajit, geenit). Metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaaminen vaatii verkostolta ennen kaikkea pysyvyyttä, yhtenäisyyttä,
laajuutta ja laadukkuutta. Metsäekologinen verkosto on määritelty erilaisten luontoaineistojen pohjalta.
2. Virkistys
Ekologisista lähtökohdista määritellyn viherrakenteen virkistyskäyttöpotentiaalia tarkastellaan aikataullisista rajoitteista johtuen hyvin karkeasti. Aineistojen pohjalta olemassa olevista virkistysreiteistä on tunnistettu seudulliset pääreitit. Seudullisiksi pääreiteiksi määriteltiin kuntarajojen yli jatkuvat pitkät, enimmäkseen metsäiset reitit, sekä valmiiksi
brändätyt laajat ja seudullisesti tärkeät reitistökokonaisuudet. Virkistysreittien tarkastelua jatketaan HYPA-INFRA-ohjelmassa vuonna 2019.
3. Kaavat
Ekologisista lähtökohdista määriteltyä viherrakennetta on tarkasteltu
maakuntakaavaan ja kuntien yleiskaavoihin peilaten. Seudun viherrakennetta ja maakuntakaavaa on jatkossa hyvä tarkastella ennen kaikkea
toisiaan täydentävinä. Kuntien yleiskaavojen todettiin pääsääntöisesti
tukevan määriteltyä viherrakennetta. Kaavatarkastelussa esiin nousi
muutama yhdyskuntarakenteen täydentymisen myötä nouseva ongelmakohta, joissa määritellyn viherrakenteen toteutuminen saattaa muodostua ongelmalliseksi.
4. Ilmasto
Ilmastoteemaan liittyen haluttiin tarkastella ekologisista lähtökohdista
määritellyn viherrakenteen merkitystä seudun hiilinieluna. Hiilinielutarkastelussa haluttiin päästä kiinni erityisesti pienipiirteisen kaupunkivihreän ilmastomerkitykseen, jota ei aiemmin ole tutkittu.
Hankkeen vaiheet
Työskentely käynnistyi Pirkanmaan ELY-keskuksessa maaliskuussa 2018
viherrakenteen ekologisten arvojen kartoituksella. Valmistelu on edennyt tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa, joita on hankkeen tämän vaiheen tiimoilta tavattu 1-3 kertaa kutakin. Tapaamisten tarkoituksena on
ollut sovittaa löydettyjä ekologisia kokonaisuuksia yhteen kuntien maankäytön kehittämistavoitteiden kanssa.
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Virkistysteemaa varten Seudun Hypa- ja Infra- työryhmät nimesivät jäsenet erilliseen pienryhmään. Lisäksi Ekokumppanit on tullut mukaan valmisteluun työn edetessä. Ryhmä on kokoontunut kolme kertaa toukokuusta lokakuulle. Pienryhmä on tunnistanut seudulta ylikunnallisten
virkistysreittien kokonaisuuden, jota myöhemmin on mahdollista kehittää virkistyksen ja luontomatkailun alustana.
Työohjelman mukaisesti hankkeen vanavedessä selvitetään seudullisen
viherrakenteen kantokyky seudun hiilinieluna. Asiaa työstetään Pirkanmaan ELY-keskuksessa.
Viherrakenteen ekologisen kokonaisuuden tarkastelu maakuntakaavaa
ja kuntien yleiskaavoja vasten on tehty hankkeen ohjausryhmässä marraskuussa 2018.
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 30.11.2018:
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä käsitteli viherrakenteen seudullista
yleissuunnitelmaa työpajassaan 22.11.2018. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella viherrakennetta on kehitetty seuraavasti:
1. Ekologisten arvoalueiden pohjalta muodostetun verkoston ja Maakuntakaavan mukaisen maankäytön toisistaan poikkeavat kohdat on
merkitty karttaan. Näiden alueiden suunnittelusuositus on: ” Maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista vaarantamatta yhteyden
turvaaminen on hyvä pyrkiä yhteen sovittamaan tarkemmalla jatkosuunnittelulla Maakuntakaavan tavoitteisiin siten, että yhteys toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.”
2. Hankkeen jatkoon liittyvä esitys on, että ekologisen verkoston osalta
hankkeen hallinta siirtyy Pirkanmaan ELY-keskukselle lajitieto- ja
luontokohdeaineiston osalta ja Seutuyksikköön rakenteen kokonaisuuden osalta kytkettäväksi Rakennesuunnitelmaan, jonka valmistelun yhteydessä ratkaistaan viherverkoston vaikutusten arviointi sekä
kehityksen seuranta ja osallistaminen.
3. Ekologisen verkoston päivittäminen tehdään ELY-keskuksen hallinnoiman lajitieto- ja luontokohdeaineiston pohjalta.
4. Luonnonsuojelulain poikkeamispäätösten käsittelyn selkeyttämisen
osalta edellytyksenä on, että hankkeessa luotu seudullinen viherrakenne rakentuu, säilyy ja sitä kehitetään laadukkaana. Seudullinen
verkosto tarvitsee tuekseen siihen tukeutuvan paikallisen rakenteen,
minkä muodostamista on tarpeen hankkeessa jatkaa. Tämän kahdentasoisen verkoston luomisen kautta poikkeamislupien käsittelyyn
sisältyvän suotuisan suojelutason arviointiin on mahdollista aidosti
tuoda ennakoitavuutta ja selkeyttä.
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Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 25.1.2019:
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä käsitteli Viherrakenteen seudullisen
yleissuunnitelman luonnosta kokouksessaan 13.12.2018. Kokouksessa
käydyn keskustelun perusteella yleissuunnitelmaluonnosta tarkistettiin
Lempäälässä ns. Puskiaisten oikaisun kohdalla olevan ekologisen yhteyden kohdalla, joka osoitettiin seudullista pääverkkoa tukevaksi yhteydeksi.
MASTOn kokouksessa 6.2.2019 seudullinen viherrakenteen yleissuunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin, että viherrakenteen seudullinen yleissuunnitelma viedään kuntiin tiedoksi annettavana selvityksenä Maakuntakaavaa tarkentavana suunnitelmana.
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa.
Liite:
- Viherrakenteen yleissuunnitelma, teksti ja karttakuvat

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Seutuhallitus päättää omalta osaltaan
hyväksyä viherrakenteen seudullisen yleissuunnitelman,
että viherrakenteen yleissuunnitelma liitetään osaksi kaupunkiseudun
rakennesuunnitelmaa ja
että kunnat huomioivat viherrakenteen yleissuunnitelman omissa suunnitelmissaan maakuntakaavaa tarkentavana suunnitelmana.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
puh. 0405793396, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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40 § RAJATON SIJOITTUMISALUE - ELINKEINOJEN SEUDULLISET VETOVOIMAPROFIILIT, ENSIMMÄISEN TYÖVAIHEEN LOPPURAPORTTI
10.10-10.30 (20 min)
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 14.11.2018:
Yhtenä Maankäyttö ja asuminen -työryhmälle vuodelle 2018 asetetuista
toiminnallisista tavoitteista oli käynnistää ja asetettujen vaiheiden mukaisesti toteuttaa Rajaton sijoittumisalue -elinkeinojen seudulliset vetovoimaprofiilit hanketta. Hanke työstettiin työnimellä Rajaton seutu, jota
tässäkin tekstissä jatkossa käytetään.
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä hyväksyi Rajaton seutu -hankkeen
työsuunnitelman ja päätti työn käynnistämisestä 2.11.2017. Kuntajohtajakokous käsitteli ja hyväksyi työsuunnitelman joulukuussa 2017 ja seutuhallitus tammikuussa 2018.
Hanke toteuttaa Seutustrategian 2020 Kasvulle kestävä rakenne - osaa,
jossa siitä todetaan: ”Luomme yhtenäistä ja kansainvälisesti vetovoimaista sijoittumisympäristöä yritysten synnylle ja kasvulle. Tunnistamme
seudun sisäiset vahvuudet ja hyödynnämme niitä erilaisten toimijoiden
sijoittumiseen.”
Rajaton seutu-hankkeen käynnistyessä (SH 25.10.2017) se oli jaettu
seuraaviin kokonaisuuksiin:
1) Seudulliseen elinkeino-ohjelmaan ja rakennesuunnitelmaan
pohjautuvien vetovoimaprofiilien yhdyskuntarakenteellinen kokonaiskuva kaupunkiseudulla
2) Teemoittaisia (mm. toimialoittaisia) ja alueellisia kuvauksia ja
strategisia painottumisia, ei kaavan tyylisiä aluerajauksia
3) Havainnollistava digitaalinen aineisto (kartat) elinkeinojen nykytilasta ja vetovoimaprofiileista. (Mahdollinen kytkentä MAL-sopimukseen ja seuranta osana MAL-seurantaa)
4) Seudullinen väline kuntien kaavoitukseen ja seudun markkinointiin

Maankäyttö ja asuminen -työryhmä käsitteli kokouksessaan 11.10. Rajaton sijoittumisalue -hankkeen raportin kehikkoa. Seutuyksikkö on laatinut raporttiluonnoksen kokouksessa saadun palautteen pohjalta. Luonnos on käsitelty Maankäyttö ja asuminen -työryhmän kokouksessa
21.11.
Hankkeen aktiivinen vaihe toteutettiin talvella 2017-18 ja keväällä 2018.
Vaihe koostui analyysien tekemisestä sekä kuntien korkeille viranhaltijoille ja päättäjille suunnatuista työpajoista. Työpajojen alla analyysien
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tuloksia keskustelutettiin Tampereen kauppakamarissa ja Pirkanmaan
yrittäjillä.
Analyysien tulokset
Analyysivaiheessa kerättiin tietoa etenkin elinkeinojen sijoittumisesta
yhdyskuntarakenteeseen. Tarkastelutasoksi valikoitui seutu. Tiedonkeruussa toteutettiin kolme laajaa kokonaisuutta, jotka kuvasivat työpaikkojen painopisteiden evoluutiota 1990-luvun alusta 2010-luvun puoliväliin, seudun keskeisten toimialojen kehitystä ja sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen sekä uusien yritysten sijoittumista rakenteeseen seudun
tärkeimmillä toimialoilla. Analyysien laadinnasta vastasivat Timo Aro /
MDI, Pirkanmaan ELY-keskus sekä seutuyksikkö.
Analyyseissä tulee esiin seutua viimeisen 10 vuoden aikana kurittanut
taantuma, joka vuodesta 2008 alkaen taittoi 1990-luvulta jatkuneen työpaikkamäärien kasvun (noin 2000 vuodessa) yhteensä noin 500 työpaikan lisäykseen kuluneen 10 vuoden aikana. Kansallisessa vertailussa
seutu ei 2010-luvun alkuvuosina pärjännyt talouden mittareilla mitattuna. Ainoastaan väestönkasvu on seudulla ollut kansallisestikin huomattavaa.
Toimialatarkastelussa hahmottui seudun siirtymä teollisuudesta palveluihin, sillä 2010-luvun alkuvuosina suurimmaksi toimialaksi nousivat
hoivapalvelut. Edelleen teollisuudessa työskentelevien määrä on seudulla toiseksi korkein, mutta työpaikkojen määrä laskee. Merkille pantavaa on, että muilla sektoreilla, esimerkiksi osaamisintensiivisillä aloilla
tai kaupan alalla työpaikkojen määrä ei kehity. Teollisuus on edelleen
seudun merkittävä vientitoimiala 90 prosentin vientiosuudella.
Yritysperustantaa tarkastelevissa analyyseistä tulee toisaalta esiin myös
osaamisintensiivisyyden vahvistuminen. Myös kartalle tuotetut analyysit
nostavat esiin seudun kampusten merkityksen osaamisen keskittyminä.
Osaamiseen kytkeytyvistä toimialoista esimerkiksi ICT on erittäin paikkaan sidottu, sillä toimialan yrityksiä on käytännössä vain Hervannan
kampuksella ja Tampereen keskustassa. Näiden rooli kasvu- ja startup yritysten sijainteina on myös selkeä.
Analyysien kautta hahmottuu kuva kehäteiden myötä laajenevista työmarkkinoista, jotka edelleen kuitenkin tukeutuvat Tampereen keskustan
vahvaan rooliin monialaisena työpaikka-alueena. Toteutunut laajenemiskehitys käy vastavirtaan joukkoliikenteeseen nojaavan yhdyskuntarakenteen kehittämisen kanssa. Vuoden 2017 MAL-seurannan mukaan
seudun työpaikoista 63 prosenttia sijoittuu keskustoihin ja niiden reunavyöhykkeille, mutta osuus on viime vuosina ollut laskussa. Seudun talou-
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den kannalta merkittäviä toimialakohtaisia keskittymiä on seudun vanhoilla teollisuusalueilla joukkoliikenteen palvelemien aluekeskusten jäädessä tässä pieneen rooliin.
Analyysien tulokset voidaan maankäytön osalta kiteyttää seuraaviin teemoihin:
1. sisäisen saavutettavuuden vahvistaminen
2. yritysalueilla olevan yritystoiminnan seuraaminen, tukeminen ja vanhojen yritysalueiden kehittäminen
Työpajojen tulokset
Keväällä 2018 järjestettiin neljä työpajaa, joista kaksi ensimmäistä suunnattiin Maston jäsenille ja seudun kuntien elinkeinojohtajille. Toiset
kaksi suunnattiin kuntajohtajille ja seutuhallitukselle. Ensimmäisten työpajojen tavoitteena oli syventää ja rikastaa analyyseissä kerättyä tietoa
kuntien virkamiesten osaamisella. Toisissa pajoissa tavoitteena oli löytää
kuntien yhteistä tahtoa elinkeinoihin liittyvän maankäytön kehittämisessä.
Työpajoissa nousivat esiin jo aiemmin rakennesuunnitelmassa ja eri tasojen kaavoissa tunnistetut osaamiskeskittymät sekä kehäteiden ja sisääntuloväylien kehittämishankkeet. Seudun vahvuuksiksi tunnistettiin
osaamisen ja sijainnin ohella myös laadukas arki harrastusmahdollisuuksineen. Sen pohtiminen, mitä seutu tahtoo tulevaisuudessa kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla olla, jäi pajojen puitteissa vähäiseksi. Työpajoissa käydyt keskustelut korostivat seudun erinomaisen valtakunnallisen sijainnin hyödyntämistä erillisen Solmustrategian keinoin. Myös
osaamisvetoinen kansainvälistyminen nousi pajoissa esiin.
Pohdiskelua jatkotyötä varten
Hankkeen aikana käytyjen keskustelujen kautta hahmottuu kolme kokonaisuutta, joita seudulla olisi hyvä viedä eteenpäin. Analyysivaiheessa
havaittiin seudun rakenteeseen liittyvä sisäisen saavutettavuuden
haaste sekä tarve seurata nykyistä johdonmukaisemmin yritystoiminnan
kehittymistä yritysalueilla. Yritysalueiden seurantaan liittyen seutuyksikkö on hahmotellut yhteistyöhanketta Business Tampereen kanssa.
Sisäinen saavutettavuus tulee huomioida suunnittelukysymyksenä kaikessa tulevassa suunnittelutyössä.
Kansallisesti oivallisen sijainnin nykyistä parempi hyödyntäminen sekä
kansainvälistyminen ovat yhteistyön osa-alueita, joissa seudun kuntien
olisi aihetta löytää yhteisiä kehittämistavoitteita. Tässä vaiheessa onkin
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tärkeää hahmottaa, millä alustoilla kuntien kannattaisi yhteistyötä lähteä rakentamaan. Työpajojen kautta tarjolle on nostettu kolme yhteistyön osa-aluetta:
1. Solmustrategia - valtakunnallisesti erinomaisen sijainnin hyödyntäminen: logistiikka, tapahtumat, matkailu
2. Kansainvälistyminen uudelleen - osaamisintensiivisten alojen merkityksen kasvattaminen seudun taloudessa
3. Keskustojen, kehän ja maaseudun dynamiikan tutkiminen
Näistä ensimmäinen voi realistisesti tavoitella kansallisen aseman vahvistamista edellä luetelluilla yhteistyön osa-alueilla. Toisella vuorostaan
voidaan käydä kilpailuun kansainvälisellä tasolla, mikäli seudulla olevaa
ja kehittyvää osaamista osataan tukea ja kasvattaa.
Maankäytön yhteistyö voi elinvoiman kehittämisessä olla johdonmukaista seurantaa sekä esimerkiksi kuntien yhdessä tuottamia teemakohtaisia invest in - kaavoja. Osaamisen tukemisessa tavoitteena voisi olla
esimerkiksi osaamisen alustojen kasvattaminen - ja näiden puitteina
kansallisten ja kansainvälisten investointien saaminen klustereihin. Rakenteen toimivuuden parantaminen on hyvin käytännönläheinen kuntien yhteistyön aihe.
Maankäytön keinojen ohella tarvitaan kokonaisvaltainen strategia ja toimenpideohjelma hankkeen aikana löydettyjen teemojen syventämiseksi.
Rajaton seutu-hankkeen käynnistyessä (SH 25.10.2017) se oli jaettu
seuraaviin kokonaisuuksiin. Vuoden 2019 aikana työskentely jatkuu asetetun toisen asiakokonaisuuden mukaan.
1) Seudulliseen elinkeino-ohjelmaan ja rakennesuunnitelmaan
pohjautuvien vetovoimaprofiilien yhdyskuntarakenteellinen kokonaiskuva kaupunkiseudulla
2) Teemoittaisia (mm. toimialoittaisia) ja alueellisia kuvauksia ja
strategisia painottumisia, ei kaavan tyylisiä aluerajauksia
3) Havainnollistava digitaalinen aineisto (kartat) elinkeinojen nykytilasta ja vetovoimaprofiileista. (Mahdollinen kytkentä MAL-sopimukseen ja seuranta osana MAL-seurantaa)
4) Seudullinen väline kuntien kaavoitukseen ja seudun markkinointiin
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Työskentelyssä jatketaan elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun
vuorovaikutusta laatimalla elinkeinoalueiden kehityksen seuranta yritysten sijoittumisen ja kasvun tukemiseen, jatko kehittämällä ensimmäisessä vaiheessa käynnistynyttä yritysten sijoittumisen ja yritysalueiden
kehittymisen tietotuotantoa.
Lisäksi työskentelyssä jatketaan seudun rakenteesta kansallisen ja kansainvälisen kilpailuaseman kannalta merkittävien kohteiden ja vyöhykkeiden tunnistamista.
Rajaton seutu-hankkeessa löydettyjen teemojen monisyisyydestä johtuen, jatkotyöskentelyn organisoidaan seudun keskeiset toimijat yhdistävänä ja vastuuttavana hankkeena. Tässä vaiheessa keskeisiksi toimijoiksi on kuntien ja seutuyksikön ohella tunnistettu Business Tampere,
Visit Tampere, Pirkanmaan liitto, T3, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät. Huomioitavaa on, että Rajaton seutu-hankkeen jatkotyö saattaa tuottaa toteuttamiseen tähtäävää työtä muuallakin kuin
seutuyksikössä.
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa.
Paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki on kutsuttu kokoukseen.
Liite:
loppuraportti

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi 1. työvaiheen loppuraportin ja
todeta, että vuoden 2019 aikana työskentely jatkuu asetetun toisen
asiakokonaisuuden mukaan, jossa syntyy teemoittaisia (mm. toimialoittaisia) ja alueellisia kuvauksia sekä strategisia painottumisia, ei kaavan
tyylisiä aluerajauksia.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
puh. 0405793396, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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41 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
10.30-10.40
Vs. seutujohtaja Pohjonen 25.2.2019
Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu
ja toimintakertomus.
Vuoden 2018 talousarviossa oli yhteensä 25 toiminnallista tavoitetta
jaettuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 19 toteutui kokonaan (76 %), pääosin tai osittain toteutui 5 tavoitetta (20 %). Yksi tavoite jäi toteutumatta (4 %). Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.
Jäsenkunnat resursoivat kuntayhtymää rahoitusosuuksilla, jotka ovat
olleet omistajien ohjauksen mukaisesti samalla tasolla jo neljä vuotta.
Lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden
jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista ja asiantuntijaviranhaltijoista. Käytettävissä oli myös n. 150 000 euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti.
Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2017 maksuosuudet
toteutuivat talousarvion mukaisesti. Seutuyksikön kautta organisoitavan
seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,6 euroa/kaupunkiseudun asukas.
Kuntien maksuosuuksien kehitys 20162018
TP 2016

TP 2017

Muutos %

TP 2018

2016-17

Muutos %
2017-18

Yhteensä

1 031 800

1 031 800

0,0 1 031 800

0,0

Kangasala

84 160

83 774

-0,5

84 432

0,8

Lempäälä

61 407

61 683

0,4

61 572

-0,2

Nokia

90 722

90 767

0,0

89 901

-1,0

Orivesi

26 457

25 750

-2,7

25 208

-2,1

Pirkkala

51 618

51 766

0,3

51 875

0,2

Tampere

615 537

615 929

0,0

617 946

0,3

Vesilahti

12 490

12 407

-1,0

12 079

-1,7

Ylöjärvi

88 634

89 101

0,6

88788

-0,9

Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina.
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Talousarvio vuodelle 2018 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten
mukaisesti. Tilinpäätös näyttää 22 634,36 euron alijäämää.
Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018
2018
1 392 359,74
- 1 407 633,07
-15 273,33

2017
1 353 427,99
- 1 208 562,41
144 865,58

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

-180,97
144 627,30

-238,28
144 627,30

Poistot ja arvonalentumisetTilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)

7 180,06
-22 264,36
-22 264,36

7 180,06
137 447,24
137 447,24

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen.
MAL-verkoston toiminta toteutui odotusten mukaisesti n. 332 000 euron laajuisena kokonaisuutena. MAL-verkoston toiminta jakaantui
vuonna 2018 perustoiminnan ohella työ- ja elinkeinoministeriön ja verkostokaupunkien rahoittamaan Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämiskokonaisuuteen (AIKO-hanke) sekä Aalto-konsortion Suomen akatemian rahoittamaan, kaupunkiseutujen MALPE-kehittämiskysymyksiä käsittelevään BEMINE-hankkeeseen. Vuoden 2018 aikana MAL-verkostoon
osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 16 muuta kaupunkiseutua,
Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen.
Liite:
- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2018

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Seutuhallitus päättää
allekirjoittaa tilinpäätöksen,
saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös.
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Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen
puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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42 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
10.40-11.00
Vs. seutujohtaja Pohjonen 1.3.2019
Perussopimuksen 4 §:n 2. ja 3. kohdan mukaan yhtymäkokous
hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitelman, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen:
Seutuhallitus päättää
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 19.6.2019 klo 13.00 ja
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

jäsenkunnat
vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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43 § SEUTUJOHTAJA PÄIVI NURMISEN VIRKAVAPAUDEN JATKAMINEN JA TILAPÄISJÄRJESTELYT
KUNTAYHTYMÄSSÄ
10.40-11.00
Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly
Seutujohtajan virkavapauden jatkaminen
Seutujohtaja Päivi Nurminen on kuntayhtymän jäsenkuntien tuella virkavapaalla 1.2.2018-31.3.2019 hoitamassa Pirkanmaan muutosjohtajan
tehtävää. Seutuhallitus käsitteli omalta osaltaan virkavapautta kokouksessaan 31.1.2018 ja 19.12.2018. Suunnitellun maakuntauudistuksen
kariuduttua Päivi Nurmisen tehtävä Pirkanmaan muutosjohtajana jatkuisi vielä 28.4.2019 asti.
Seutujohtaja Päivi Nurminen on anonut palkatonta virkavapautta 1.4.28.4.2019.
Hallintosäännön mukaan (5§) seutuhallitus ottaa seutujohtajan. Hallintosäännön mukaan (25§) seutujohtajaa koskevista henkilöstöasioista
päättää seutuhallituksen puheenjohtaja.
Koska kysymyksessä on yli vuoden kestäneen virkavapauden jatkaminen, on asia tarkoituksenmukaista tuoda tiedoksi myös seutuhallitukselle.
Seutujohtajan viransijaisuus tilapäisjärjestelyin
Seutujohtajan virkavapautta on hoidettu kuntayhtymässä tilapäisjärjestelyin, siten että seutuhallitus nimesi kokouksissaan 31.1.2018 ja
19.12.2018 hallintosäännön mukaan vs. seutujohtajaksi seutusihteeri
Juhani Pohjosen. Vs. seutujohtajan varahenkilöksi nimettiin samassa
kokouksessa kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.
Tilapäisjärjestelyt ovat toimineet hyvin ja kuntayhtymän vuoden 2018
toiminta on toteutunut 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.
Muut toimiston tilapäisjärjestelyt
Tarkoituksenmukaista on huomioida tilapäisjärjestelyt myös muun henkilöstön osalta esim. tilapäisenä palkkiona. Tämän pohjalta tarkemmin
järjestelyt muun henkilöstön osalta päättää vs. seutujohtaja.
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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.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 27.3.2019
Puheenjohtaja Lyly:
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi seutujohtaja Päivi Nurmisen 1.4.2019-28.4.2019 virkavapauden,
että vs. seutujohtajaksi nimetään seutusihteeri Juhani Pohjonen 1.4.28.4.2019,
että vs. seutujohtajan varahenkilöksi nimetään kehittämispäällikkö
Ritva Asula-Myllynen 1.4.2019-28.4.2019 ja
että muut tilapäisjärjestelyt päättää seutuhallituksen puheenjohtaja ja
vs. seutujohtaja.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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44 § KUNNANHALLITUSTEN JA SEUTUHALLITUKSEN YHTEINEN TYÖSEMINAARI MAL4-SOPIMUKSESTA
10.40-11.00
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Kaupunkiseudun kunnilla ja valtio-osapuolella on voimassa MAL-sopimus, jolla tuetaan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista ja kaupunkiseudun elinvoimaa. Sopimuskausi päättyy vuoden
2019 lopussa. Uuden sopimuksen 2020-2023 neuvottelut ovat käynnistyneet 28.11.2018. Seutuhallituksen ohjauksessa MAL4-sopimusta on
valmisteltu uudistetulla prosessilla, joka perustuu aikaisempien materiaalien auditointiin ja uusien toimenpiteiden valintaan vaikutusten arviointityön kautta.
Seutustrategian uudistamistyön aikana toteutettiin kaksi jäsenkuntien
kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteistä työpajaa, jotka onnistuivat erinomaisesti. Osallistujia oli paljon, työskentelyilmapiiri oli hyvä ja
keskustelua käytiin aktiivisesti. Vastaavanlaisten tapahtumien toivottiin
jatkuvan.
Kuntayhtymä vastasi ohjelman valmistelusta ja käytännön järjestelyistä.
Kunnat käsittelivät asian kunnanhallituksissa ja sopivat matkustus- yms.
järjestelyistä sekä maksoivat tilaisuudesta kokouspalkkion. Kumpikin
työpaja järjestettiin maanantaina, joka oli kunnanhallituksen kokouspäivä. Tilaisuudet pidettiin klo 13.30-18.00 (sis. aloituskahvin ja lopuksi
kevyen buffetruokailun).
Seutuhallitus on esittänyt, että MAL4-sopimusta käsittelevä kunnanhallitusten ja seutuhallituksen työseminaari järjestetään 29.4.2019 edellä
kuvatuin periaattein. Työskentelyssä keskitytään kaupunkiseudun tavoitteisiin MAL4-sopimukseen.
Liite
-

Päätösehdotus:

mallipykälä jäsenkuntien kunnanhallitusten käsittelyyn

Seutuhallitus 27.3.2019
Vs. seutujohtaja Pohjonen
Seutuhallitus päättää
esittää jäsenkunnille, että järjestetään kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteinen työseminaari MAL4-sopimuksesta,
että työseminaari järjestetään 29.4.2019 klo 13.30-17.00,
että seutuyksikkö valmistelee ohjelman ja vastaa käytännön järjestelyistä,
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että kunnanhallitukset tekevät päätökset omasta osallistumisestaan ja
jäsenkunnista osallistuvat kunnanhallitukset, valtuuston puheenjohtajat
ja kaupungin/kunnanjohtaja.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen
puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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45 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
10.40-11.00
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista,
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle.
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat
23.2.2019-17.3.2019 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten.
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla.
Liite:
- Koonti seutujohtajan päätöksistä

Päätösehdotus:

Seutuhallitus 27.3.2019
Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly:
Seutuhallitus päättää
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 23.2.2019-17.3.2019
ja
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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45 § SEURAAVAT KOKOUKSET
10.40-11.00
Vuoden 2019 kokoukset
30.1.,
MAL4-valmistelu
6.3.,
Junapilotti
Seutuopisto
VAKAn seudullinen palveluseteli
Palaute MAL4 valmistelusta 14.2.
27.3.,
Tilinpäätös
Kehätien sisäiset maantiet
Viherrakenne, loppuraportti
Rajatonseutu loppuraportti
24.4.,
MAL4-sopimuksen valmistelu
Maakuntauudistuksen kariutuminen, tilannekatsaus
29.4. MAL4-työpaja seutuhallitus + kunnanhallitukset
29.5.,
26.6.

(heinäkuussa ei kokousta),
28.8., 25.9., 30.10., 27.11. ja 18.12.

46 § MUUT ASIAT
10.40-11.00
47 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
11.00
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