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909/08.088/2010
KAUPHALL 21.11.2016 § 343
Kehitysjohtaja Riku Siren

Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu seutustrategiaan.
Strategia on valtuustojen linjaus yhteistyön tavoitteista ja pohja
toimenpiteille. Aiemmin valtuustot ovat hyväksyneet seutustrategiat
vuosina 2005 ja 2011.
Strategian arvioinnissa 2015 yhteistyön onnistumisiksi todettiin
erityisesti rakennesuunnitelma, mal-sopimusmenettely sekä
joukkoliikenne. Palveluyhteistyössä onnistumisia nähtiin muun
muassa perusopetuksen ja päivähoidon yhteistyössä sekä
seudullisissa palvelurakenteissa, kuten Tredu ja opistotoiminta.
Sähköisissä palveluissa sekä elinkeinoyhteistyössä nähtiin
parantamisen mahdollisuuksia.
Toimintaympäristön voimakkaan muutoksen vuoksi seutuhallitus
päätti käynnistää strategian uudistamisen ja on ohjannut valmistelua
vuoden 2016 aikana. Strategiassa on painotettu yhteistyön
syventämistä, kaupunkiseudun elinvoimaa ja valmistautumista
maakuntauudistukseen. Muita taustalla olevia muutosvoimia ovat
kaupungistuminen, globalisaatio, resurssien niukkeneminen,
teknologian kehittyminen sekä väestörakenteen muutos.
Strategian uudistamiseen on osallistettu laajasti kuntien päättäjiä.
Yhteistyön tahtotilaa ja tavoitteita on valmisteltu kunnallishallitusten
yhteisissä työpajoissa. Lisäksi seutuhallitus, kuntajohtajat ja
seudulliset asiantuntijatyöryhmät ovat jalostaneet aineistoa.
Ylöjärven kaupunginvaltuusto kävi keväällä 2016 pohjustavaa
keskustelua aiheesta valtuustoseminaarissa.
Strategia muodostuu valtuustojen hyväksyttäväksi viimeisteltävästä
strategiaosuudesta ja sen lisämateriaalina esitettävästä
tausta-aineistosta. Strategiaosuus on tiivistetty visioon, pääviesteihin
ja niitä toiminnallistaviin tavoitteisiin. Lisäksi strategiassa kiinnitetään
huomiota yhteistyön pelisääntöihin.
Strategian visio kuuluu: Tampereen kaupunkiseutu - Yhdessä
tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus.
Pääviestit ovat 1) Lisää kilpailukykyä 2) Kasvulle kestävä rakenne 3)

Vireä yhteisö. Kullekin pääviestille on määritelty kaksi-neljä
strategiaa toiminnallistavaa tavoitetta.
Valtuustojen hyväksyttyä uuden strategian valmistellaan
valtuustokauden mittainen toteutusohjelma, toimenpiteiden ja
toteutusrakenteiden kuvaamiseksi. Toteutusohjelman hyväksyy
seutuhallitus. Strategian pääolettamukset tarkistetaan vuosittain
osana kuntayhtymän talousarvioprosessia. Strategian
sisällyttäminen kunnan suunnittelujärjestelmään ja talousarvioon
edistää sen toteutumista.
Oheismateriaali

-

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategialuonnos

Kaupunginjohtaja ehdottaa
Kaupunginhallitus päättää antaa Tulevaisuuden kaupunkiseutu
–strategiasta seuraavan lausunnon:
Päätös

seutustrategian perussisältö on kattavasti, laadukkaasti ja
osallistavasti valmistelu
jatkovalmistelussa tulisi tutkia kunnissa tehtävän hyvinvointityön
kytkemistä täsmällisemmin ”vireä yhteisö” –teemaan ja sen
alustanäkökulmaan
sote- ja maakuntauudistus saattaa aiheuttaa seutustrategian
nopean päivitystarpeen
valtuustokauden mittaiset toteutusohjelmat tulee pitää tiiviinä ja
oleellisiin toimiin keskittyvinä

Hyväksyttiin.
-----

Riitta Vilén palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
16.50.
----KAUPHALL 23.01.2017 § 25
Kehitysjohtaja Riku Siren

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu
seutustrategiaan. Edellinen seutustrategia hyväksyttiin valtuustoissa
2011. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi seutustrategiaa on
uudistettu 2016 vuoden aikana. Prosessissa on painotettu päättäjien
osallistamista.
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiassa on pohdittu yhteistyön
syventämistä, kaupunkiseudun elinvoimaa ja valmistautumista
maakuntauudistukseen. Muita taustalla olevia muutosvoimia ovat
kaupungistuminen, globalisaatio, resurssien niukkeneminen,
teknologian kehittyminen sekä väestörakenteen muutos.

Vuoden kestäneen prosessin päävaiheet ovat olleet päättäjä- ja
sidosryhmäkysely, kunnallishallitusten kaksi työseminaaria sekä
seututyöryhmien yhteinen strategiaseminaari. Strategian
luonnoksesta on pyydetty lausunnot jäsenkunnilta ja sidosryhmiltä.
Lisäksi kuntayhtymän kotisivuilla on ollut avoin
kommentointimahdollisuus. Seutuhallitus on käsitellyt lausunnot ja
kommentit 30.11.2016, ja hyväksynyt strategiaehdotuksen kunnille
kokouksessaan 14.12.2016.
Strategia on valmisteltu tiiviiksi ja ketteräksi poliittiseksi
ohjausvälineeksi, jota voidaan arvioida vuosittain
talousarvioprosessin yhteydessä. Strategian muodosta seutuhallitus
on linjannut, että valtuustot hyväksyvät 10 vuoden mittaisen
strategian ja seutuhallitus tämän jälkeen valtuustokauden mittaisen
toteutusohjelman.
Strategia muodostuu valtuustojen hyväksymästä strategiaosuudesta
ja perustelevasta tausta-aineistosta. Strategiaosuus on tiivistetty
visioon, pääviesteihin ja niitä konkretisoiviin tavoitteisiin. Lisäksi
strategiassa kiinnitetään huomiota yhteistyön pelisääntöihin.
Strategian visiona on: Tampereen kaupunkiseutu - Yhdessä
tekemisen edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus.
Strategian pääviestit ovat 1) Lisää kilpailukykyä 2) Kasvulle kestävä
rakenne 3) Hyvinvoiva yhteisö.

Strategiassa on kiinnitetty huomiota myös seutuyhteistyön
pelisääntöihin, jotka tukevat vapaaehtoiselle pohjalle rakentunutta ja
kevyesti hallinnoitua yhteistyötä. Pelisäännöt korostavat avoimuutta
ja luottamusta, hyötyjen arviointia, kuntien aktiivisuutta sekä
maakuntayhteistyötä.
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia kuvaa kaupunkiseudun
kuntien tahtoa ottaa vastuuta alueensa kehittämisestä ja
elinvoimasta maakuntakehyksessä. Se konkretisoi kuntien uutta
elinvoimatehtävää käytännön kehittämiskokonaisuuksiksi. Strategia

on Suomen ensimmäisiä strategisia asiakirjoja kaupunkiseutujen ja
uusien maakuntien työnjaon pohdinnasta.
Liite

-

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia

Oheismateriaali

-

Strategian taustamateriaali

Kaupunginjohtaja ehdottaa
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää hyväksyä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPVALT 06.02.2017 § 10
Liite

-

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia

Oheismateriaali

-

Strategian taustamateriaali

Kaupunginhallitus ehdottaa
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tulevaisuuden kaupunkiseutu
-strategian.
Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Tapani Tienarin
seuraava ponsiesitys kohtaan "Lisää kilpailukykyä / Aluetaloutta
vahvistava yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka":
"Valtuusto toteaa, että Tampereen kaupunkiseudun Tulevaisuuden
kaupunkiseutu- strategian tulevissa jatkovalmisteluissa on otettava
huomioon periaatepäätös julkisten elintarvikkeiden- ja
ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista, sekä nostettava
tulevaisuuden kaupunkiseudun strategiseksi valinnaksi lähiruoan
käyttö, jolla on vaikutusta alueen kilpailukyvyn lisäämiseen ja
aluetalouden vahvistamiseen."
-----

