Seutukatsaus 1/2017
Kunnat hyväksyivät seutustrategian
Kaupunkiseudun kuntien valtuustot hyväksyivät
alkuvuoden aikana yksimielisesti uuden Tulevaisuuden
kaupunkiseutu -strategian. Seutustrategia valmisteltiin päättäjien yhteistyönä, ja sen tarkoitus on syventää
seutuyhteistyötä ja tukea kuntia uuden roolin rakentamisessa.
Yhteistyön visio ja painopisteet:
Tampereen kaupunkiseutu –
yhdessä tekemisen edelläkävijä
kansainvälinen älykkään kasvun keskus

Lisää
kilpailukykyä

Kasvulle
kestävä rakenne

Toteutusohjelma käsittelyyn kunnissa
Seutuhallitus on valmistellut strategialle toteutus
ohjelman. Se kertoo, miten yhteisiä tavoitteita viedään
käytäntöön ja kuntien väliseen toimintaan. Toteutus
ohjelma tulee hyväksyttäväksi kuntien hallituksiin.
Strategiaa ja toteutusohjelman sisältöä arvioidaan
vuosittain kuntayhtymän talousarvioprosessissa.
Strategityö tulee huomioida myös kuntien talous
arvioiden valmistelussa.

Hyvinvoiva
yhteisö

Lue strategiasta ja toteutusohjelmasta: www.tampereenseutu.fi/tampereen_kaupunkiseutu/strategia

Hallitusohjelmatavoitteet päivitettiin
Kaupunkiseudun edunvalvonnalla kiinnitetään maan
hallituksen huomiota Tampereen kaupunkiseudun
rooliin kasvukeskuksena ja talouden moottorina.
Kaupunkiseudun päivitetyillä hallitusohjelmatavoitteilla pyritään vaikuttamaan hallitusohjelman puoli
välitarkasteluun 2017-2019 ja budjettiriiheen.
Seutuhallituksen hyväksymät edunvalvontatavoitteet perustuvat uuteen seutustrategiaan, MAL3sopimukseen sekä kaupunkiseudun huomioimiseen
maakuntauudistuksessa.

Tavoitteet liittyvät
1) MAL-sopimusmenettelyn jatkumiseen
2) kansainvälisen ja sisäisen saavutettavuuden
parantamiseen
3) suurten kaupunkiseutujen huomioimiseen
maakuntauudistuksessa
4) elinvoimakunnan rakentamisen edellytyksiin

Elinkeinojen seudullista vetovoimaprofiilityötä valmistellaan
Tampereen kaupunkiseudulla luodaan väline yhdyskuntasuunnittelun ja elinkeinojen kehittämisen tueksi
vahvistamaan seudun strategisia painottumisia, vetovoimaprofiileja. Suunnittelu tukee uuden elinvoimakunnan roolia.
Tarkoituksena on lisätä seudun kiinnostavuutta
yritysten sijoittumisalueena ja hyödyntää maankäyttöä

kasvualojen tarpeisiin, myös muille kuin tuotannol
lisille yrityksille. Kokonaisuudessaan seudullinen suunnitelma tukee mielikuvaa kaupunkiseudusta houkuttelevana ja vastaanottokykyisenä yhdyskuntarakenteena.
Työ käynnistyy keväällä ja se tehdään laajasti sidos
ryhmiä ja päättäjiä osallistamalla.

Perusopetuksen kustannuksissa eroja
Kaupunkiseudun oppilasmäärät ovat kasvussa ja tulevaisuuden kunnassa opetuspalvelut on suurin kustannuserä. Kuntien sivistysjohto laati yhdessä vertailun ja
analyysin perusopetuksen oppilaskohtaisista kustannuksista vuodelta 2015. Vertailussa tarkasteltiin mm.
oppilasryhmiä, opetuksen määrää, oppilashuoltoa ja
erityistukea.
Korkeimman ja matalimman kunnan välillä oli 1410
euron ero. Korkeimmat oppilaskohtaiset kustannukset

olivat Orivedellä ja Ylöjärvellä n. 8850 euroa ja Tampereella n. 8600 euroa. Matalimmat kustannukset olivat
Nokialla, noin 7440 euroa ja Lempäälässä noin 7500
euroa. Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset olivat noin 8000 euroa.
Tiedot ovat lähtökohdiltaan vertailukelpoisia, mutta
kuntien oma tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa
vertailuun.

Seudullinen analyysi ja kuntakohtaiset huomiot löytyvät
www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/kustannusvertailu

Työllisyyspalvelun kokeilu käyntiin kesällä
Alueellisen työllisyyspalvelun kokeilulaki ja kokeilua
koskevat sopimukset ovat kunnissa lausunnoilla ja
hyväksyttävänä. Kunnat ilmoittavat lausunnoissa
sitoutumisestaan kokeilun osapuoleksi. Kokeiluaika on
1.7.2017 - 31.12.2018, ja sillä tähdätään työllisyydenhoidon palvelujen parantamiseen kuntien ja TE-toimiston
yhteistyönä.

Kuntavaalit 9.4.2017
Toivotamme kaikille ehdokkaille
puhtia kampanjointiin!
Jos tarvitset lisätietoa seutu
yhteistyöstä, tutustu www.tampereenseutu.fi -verkkosivuihin
tai ota yhteyttä seututoimistoon.

Kokeilun tavoitteena on 10 %:n säästö työttömyydestä
aiheutuviin julkisiin kustannuksiin sekä kaupunkiseudun työttömyysasteen lasku kahdella prosentti
yksiköllä (4 000 työtöntä). Tavoitteena on myös edistää
kaupunkiseudun kuntien vahvaa roolia työllisyys
palvelujen tuottajana 1.1.2019 jälkeen.

Varaa kalenteriin seutu
perehdytys
Seututoimisto järjestää uusille kunnallishallituksille
yhteisen seutuperehdytyksen 4.9. iltapäivällä. Tilaisuudessa käymme läpi seutustrategiaa, seutuhallinnon
ja kuntayhtymän rakennetta ja yhteistyöprosesseja.
Rakennamme tilaisuuden vuorovaikutteiseksi ja päättäjien tutustumista tukevaksi.
Varaa myös Seutupäivän vastaanotto Vesilahdella
1.6.2017.

Väestönmuutos 2015-2016 Tampereen kaupunkiseudulla
Tampere +3055
Kangasala +570
Pirkkala
+256
Lempäälä
+211
Ylöjärvi
+68
Nokia
+44
Vesilahti
-27
Orivesi
-88

