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Tampereen kaupunkiseutu on kasvanut 10 vuoden aikana 40 000 asukkaalla, asuntoja on
rakennettu 28 000 ja työpaikkoja syntynyt 15 000. Vetovoimamme Suomessa on
lisääntynyt. Haasteena teollinen rakennemuutos ja korkea työttömyys.
Alueemme kuntarakenteet ovat pysyneet ja yhteistyön muodot ovat vakiintuneet.
Seudullinen ajattelu kunnissa on syventynyt ja saanut kiitosta myös ulkopuolelta.
Kunnat ovat yhdessä selvinneet Paras-hankkeesta ja Kuntarakenneuudistuksesta. Jälleen on
edessä iso hallinnonuudistus. Kuntamallimme eurooppalaistuu.
Tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu ovat elinvoiman kehittäjiä. Kunnat ovat lähellä
kuntalaisia ja yrityksiä. Kaupunkiseutu on toiminnallinen kokonaisuus ja kansallinen
kasvukeskus.
Kunnat hoitavat kaupunki-/kuntasuunnittelua ja kaavoitusta, kasvatusta ja koulutusta,
vapaa-ajan palveluita, teknisiä palveluita ja elinkeinojen kehittämistä sekä
kuntademokratiaa, kenties myös työllisyyspalveluja. Kaikissa näissä on yhteistyön
mahdollisuuksia!
Muutosdraiverit, kuten kansainvälistyminen, kaupungistuminen, ikääntyminen, teknologian
kehittyminen, kestävä kehitys ja rahan niukkuus hyötyvät yhteistyöstä.
Kunta ja kaupunkiseutu määrittelevät itse uuden roolinsa ja imagonsa. Ollaan proaktiivisia
– tunnistetaan vahvuutemme ja löydetään kilpailuetumme. Panostetaan niihin ja
näytetään edelläkävijyyttä Suomelle ja maailmalle!

Kunnallishallitusten seminaari 18.4., päättäjien viestit
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Kasvulle kestävä rakenne!
Kehitämme kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta yhdessä.
1. Suunnittelemme eheää ja monimuotoista yhdyskuntarakennetta kuntarajat ylittäen. Rakenteessa
huomioidaan ydin, keskukset, taajamat ja lähimaaseutu sekä vesistö- ja viherverkostot.
2. Kunnat vastaavat yhdessä asuntomarkkinoiden tasapainosta ja monipuolisesta
asuntotuotannosta.
3. Kehitämme kaupunkiseutu yhtenäisenä yritysten sijoittumisalueena.
4. Parannamme liikenneyhteyksiä muualle Suomeen ja suoraan Eurooppaan, erityisesti
lentoliikennettä, nopeaa junaa ja maantieliikennettä.
5. Suosimme toimenpiteitä, jotka lisäävät asukkaiden joukkoliikenteen käyttöä sekä kävelyä ja
pyöräilyä. Tuemme raideliikenteen lisääntyvää käyttöä. Teemme monipuolisesti kokeiluja
liikkumisen palveluihin liittyen.
6. Vahvistamme kytkeytymistä Suomen Kasvukäytävään/ Kasvukolmioon / Keskiseen Suomeen
(keskustelu painotuksista jatkuu!)
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Lisää kilpailukykyä!
Vahvistamme kaupunkiseudun elinkeinojen kilpailukykyä.
1. Parannamme erityisesti kärkitoimialojen toiminta- ja sijoittumisedellytyksiä. Kärkitoimialat ovat
esim. bio- ja kiertotalous, älykkäät koneet ja digitalisaatio, matkailu- ja tapahtumatalous,
logistiikka (Keskustelu aiheesta jatkuu).
2. Vahvistamme osaamista ja monipuolisia innovaatioympäristöjä korkeakouluissa, 2. asteen
oppilaitoksissa ja kehittäjäorganisaatioissa.
3. Tuemme hyvinvointia luovia työmahdollisuuksia ja teemme seudullista työllisyyspolitiikkaa.
4. Kunnat tiivistävät yhteistyötään hankinnoissa.
5. Toteutamme yhdessä määriteltyä kiehtovaa ja tavoitteellista brändistrategiaa ja
seutumarkkinointia.
6. Teemme edunvalvontatyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

7

Vaikuttavammat palvelut!
Parannamme asukaslähtöisiä palveluja kaupunkiseudulla.
1. Kehitämme yhdessä Suomen parhaita kasvatus- ja opetuspalveluita.
2. Lisäämme kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen seudullista tarjontaa.
3. Vahvistamme seudun toimivuutta yhteensopivilla infrastruktuuripalveluilla. Aura ei pysähdy
kuntarajalle ja vesihuollon toimivuus varmistetaan yhdessä.
4. Teemme seudullisia kokeiluja, kun uudistamme palveluita. Tiivistämme myös
viranomaisyhteistyötä.
5. Otamme seudullisen palveluverkko- ja raja-alueyhteistyön osaksi arkitoimintaa.
6. Kunnat edistävät asukkaidensa omaehtoisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.
7. Käynnistämme seudullisen tukipalveluyhteistyön.
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Tapamme toimia
Toimintatapojamme ovat
• kokeilukulttuuri
• tehokkuus
• asiakaslähtöisyys
• lisäksi kuntien väliset toimintaperiaatteet (esim. luottamus, avoimuus,
kumppanuus…)
Huomioimme kaikkien elinvoimatekijöiden kehittämisessä
• kansainvälisyyden
• digitalisaation
• kaupungistumisen/väestön keskittymisen
• kestävän kehityksen
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Hyvää työseminaaria kaikille !

