Seutuyhteistyön nykytila 2017:

Kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa/tuella tehty työ
MAL-YHTEISTYÖ

TUOTOKSET

Yhdyskuntarakenne

Rakennesuunnitelma 2030 ja 2040 www.tampereenseutu2040.fi
MAL-aiesopimukset 1, 2 ja 3
Sopimusseuranta
Keskustabarometri
Elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili -työ (2017)
Seudullinen viherverkkotyö (2017)

Seudullinen paikkatieto

Avoin tieto ja rajapinnat rakennesuunnitelman toteuttamiseen
Asuntotuotannon seudullinen seuranta ja tietotuotanto

Maapolitiikka

Seudulliset maapoliittiset periaatteet
Raakamaan hankinnan seurantamenettely
Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen periaatteet
Seudun tonttipäivä rakentajille
Rakennesuunnitelman toteuttamisen maapoliittiset periaatteet

Seudullinen asuntopolitiikka

Asuntopoliittinen ohjelma 2030
ARA-tuotantotavoitteet
ARA-tonttihintojen yhdenmukaistaminen
Keskitehokkaan asuntotuotannon malli ja soveltaminen kunnissa

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2025
Kaupunkiseudun liikennetutkimus 2012
Valtakunnallinen liikennetutkimus 2016

Joukkoliikenne

Selvitys seudullisesta joukkoliikenteestä
Seudullinen joukkoliikennelautakunta
Seudullinen linjasto ja vyöhyketaksat

Lähijunaliikenne ja raitiotie

Lähijunaliikenteen kehittämisselvitys
Asemien ja liikenteen suunnitelma vuoteen 2025
VR-seutulippusopimus
Raitiotien seudulliset suunnat -selvitys (2017)

Kävely- ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030
Seudullinen pyöräilyopastus
Seudulliset pyöräilyn pääreitit
Kävelyn ja pyöräilyn seuranta

PALVELUYHTEISTYÖ

TUOTOKSET

Opetus

Kansainvälinen koulu, Fista
Toisen asteen koulutuksen kokoaminen, Tredu
Sopimus, perusopetuksen palvelujen tarjonta yli kuntarajojen
Opetushenkilöstön seudullinen täydennyskoulutus/Osake
Seudullinen opetussuunnitelma
Lukioyhteistyön toimintamalli
Seudullinen kustannuslaskenta

Varhaiskasvatus

Sopimus, päivähoitopalvelujen tarjonta yli kuntarajojen
Yksityisen päivähoidon kehittäminen ja valvonta, mm.
seudullinen käsikirja
Seudullinen kustannuslaskenta

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Seudulliset menettelytavat perusterveydenhuollon vapaaseen
valintaan
Terveydenhuollon alueellinen järjestämissuunnitelma ja seuranta
Suunnitelma hammashuollon yhteistyön tiivistämisestä
Kehitysvammahuollon asumispalvelut, seudullinen yksikkö
Kotouttamisyhteistyö

Vapaa sivistystyö

Pirkan opisto
Tampereen seudun työväenopisto

Tilapalveluyhteistyö

Rahoitusmalli uusinvestointien toteuttamiseen
Palvelukiinteistöjen energiatehokkuustyö
Sisäilmaongelma- ja korjausrakentamishanke
Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet

Vesihuoltoyhteistyö

Selvitys seudullisen vesihuollon perustamisesta
Keskuspuhdistamo Oy

Rakennusvalvontayhteistyö

Yhteiset lupakäsitteet ja fraasit
Rakennuslupataksavertailu
Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli

Kunnallistekniikka

Katujen kunnossapidon sekä puistojen ja ulkoliikunta-alueiden
tuotteistaminen
Ylijäämämaan sijoittamisselvitys
Seudullinen satamaverkosto -selvitys (2017)

Ilmastonmuutoksen hillintä

Seudullinen ilmastostrategia, seuranta ja strategian
vaikuttavuuden arviointi
Ilmasto- ja energiatavoitteiden päivittäminen (2017)
Esiselvitys ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista

MUU YHTEISTYÖ

TUOTOKSET

Työllisyyspalvelujen kehittäminen

Työllisyydenhoidon seudullinen palveluyksikkö
Selvitys työllisyydenhoidon seudullisesta syventämisestä
Kaupunkiseudun työllisyyskokeilu (2017)

Tietohallinto

Seudullinen tietohallinnon johtoryhmä
Seudullinen tietohallintostrategia ja toimenpideohjelma
Perustietotekniikan ja puhelinpalvelujen hankinta
Tietohallinnon ja toimialojen digi-yhteistyö (2017)

Elinkeinojen kehittäminen ja alueen
markkinointi ja kansainvälistyminen

Tredea
EU-yhteystoimisto
AiRRport-lentoliikennehanke

Edunvalvonta

Edunvalvonnan kärjet, aineistot ja käytännöt

