
 

 

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen puheenvuoro Seutufoorumissa 8.11.2016  
 
 
Arvoisat kuntien päättäjät ja virkamiehet sekä yhteistyökumppanit, 
 
Tervetuloa seutuyhteistyön 10-vuotisfoorumiin! Tänä vuonna tilaisuutemme sattuu 
ajankohtaan, jossa muutos on konkreettisesti aistittavissa monella tasolla. Maailma 
odottaa huomisaamuisia tuloksia USAn presidentin vaaleista, ja tuore on myös 
toinen globaali uutinen eli historiallisen laajan kansainvälisen ilmastosopimuksen 
voimaanastuminen. 
 
Kansallisella tasolla ajankohtaista on kunnissa juuri päättynyt urakka lausuntojen 
antamisesta maakuntauudistuksesta. Ja täällä kotiseudullamme iloitsemme 
Tampereen valtuuston eilisestä päätöksestä raitiotien rakentamisesta. Tämä 
monitasoinen toimintaympäristö on meille kunnille yhteinen, ja sen muutokset 
yhdistävät meitä.  
 
Olemme kuluvan vuoden aikana osanneet jo varautua muutokseen. Yhteinen 
strategiaprosessimme on tarjonnut meille päättäjille mahdollisuuden pohtia kuntien 
ja kuntayhteistyön tulevaisuutta. Olemme määritelleet asioita, joiden uskomme 
vahvistavan elinvoimaamme ja menestymistä muutoksissa.  
 
Strategialuonnoksemme pääviestit painottavat kilpailukyvyn lisäämistä, kasvulle 
kestävää rakennetta sekä uudenlaista yhteisöllisen kunnan ja kaupunkiseudun 
roolia. Uskomme, että kunta on jatkossakin kuntalaisten arjen tärkein taso. 
Yhteisessä strategiassamme olemme myös nähneet tulevaisuuden pelikenttämme 
kansainvälisenä ja pyrkineet valitsemaan sen mukaiset välineet. 
 
Seutustrategian muotoilussa on ollut keskeistä kahdeksan kunnan hallitusten 
aktiivinen osallistuminen työpajoihin niitä valmistelevat keskustelut. Haluankin 
erityisesti kiittää kunnan- ja kaupunginhallitusten jäseniä panostamisesta 
tulevaisuutemme pohdintaan. Työ ei ole kuitenkaan vielä valmis, vaan panostanne 
tarvitaan jatkossakin. 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia on nyt luonnoksena lausuttavana kunnissa. 
Nyt päättäjillä on momentum pohtia, löytyvätkö kaupunkiseudun elinvoiman tekijät 
tuosta strategiasta. Yhtä tärkeää kunnissa on pohtia strategian jalkauttamista, sillä 
vain toteutunut strategia voi saavuttaa päämääränsä. 
 



 

 

Kuntien lisäksi strategian kommentointimahdollisuus on tällä kierroksella avattu 
kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille ja muille, jotka kokevat kehittämiskumppanuutta 
kaupunkiseudun kanssa. Puumerkin voi jättää osoitteessa www.tampereenseutu.fi. 
 
Hyvät vaikuttajat,  
 
Kuluva vuosi on yhdistänyt meitä. Olemme yksituumaisesti vaatineet 
kaupunkiseudun parempaa huomiointia maakuntauudistuksessa. Olemme 
terävöittäneet edunvalvontaamme ja esittäneet maakuntauudistuksen 
valmistelijoille oman elinvoimakannanottomme. Sen mukaan olemme 
kaupunkiseutuna valmiita huolehtimaan jatkossa elinkeinojen ja työllisyydenhoidon 
tehtävistä sekä MAL-suunnittelusta ja sopimusmenettelyistä valtion kanssa. Nämä 
ovat seudullisia kysymyksiä, joiden hoitaminen on paras tehdä läheisyysperiaatteen 
mukaisesti seututasolla. Samalla kyse on elinvoima-asioista, joissa kunnilla tulee olla 
vahva rooli.  
 
Maakuntauudistuksen valmistelijoille on lähetetty meiltä viesti, että Suomen 
tulevaisuus tarvitsee vahvat kaupunkiseudut maan talouden, laadukkaan 
kaupungistumisen ja resurssiviisauden toteuttajiksi. Yksin pääkaupunkiseudun 
huomioiminen olisi kansallista resurssien tuhlausta.  
 
Hyvät kumppanit,   
 
Kymmenvuotinen yhteistyömme on siis osaltaan kantamassa meitä yli isojen 
muutosten kohti menestyvää kaupunkiseutua. Olemme jatkossakin yhdessä 
tekemisen edelläkävijöitä, sillä muilta kaupunkiseuduilla ei tietooni ole tullut 
vastaavaa tuoretta seudullista tulevaisuuspohdintaa. 
 
Yhdessä tekemiseen liittyy pelisääntöjä ja toimintaperiaatteita, jota me 
seutuhallituksessa olemme halunneet nostaa lausuttavana olevaan 
seutustrategiaan. Ne ovat avoimuus ja luottamus, hyöty, aktiivisuus ja 
maakuntayhteistyö.  
 
On tärkeää, että kunnat kertovat avoimesti yhteistyöhön vaikuttavat tavoitteensa ja 
aikeensa jo etukäteen. Vain näin keskinäinen ymmärryksemme voi vahvistua. 
Meidän pitää saada yhteistyö näkymään ja elämään puheissa, teoissa ja toistemme 
arvostamisessa.  
 
Me kunnat tavoittelemme yhteistyöllä hyötyjä, jotka voivat toisinaan vaihdella ja 
jakautua epätasaisestikin. Pitkäjänteisellä työllä hyödyt kuitenkin tasaantuvat ja 



 

 

kaikki voittavat. Myös pienet onnistumiset ovat tärkeitä ja niitä tulee tavoitella ja 
arvostaa. Ne rakentavat maaperää isommille aikaansaannoksille.  
 
Jos kymmenen vuoden jälkeen seutuyhteistyön prosessit ovat kunnissa vielä 
juurtumattomia, on asia nyt hyvä korjata. Asioita hyvin valmisteleva seutuhallinto 
seuraa asioiden etenemistä valmistelusta toteutukseen, mutta 
täytäntöönpanovastuu sovituista toimenpiteistä on meillä kunnilla. Varmistetaan siis 
seudullisten prosessien tehokas eteneminen kunnissa.  
 
Viimeinen pelisääntö koskee maakuntauudistusta. Uudistuksen edetessä meidän 
tulee olla aktiivisia kaupunkiseudun ja maakunnan työnjaon suunnittelussa. Joissakin 
tehtävissä on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä laajasti, 
mahdollisesti kaikkien maakunnan kuntien kanssa. 
 
Näillä muutosta koskettavilla sanoilla mutta tulevaisuuteen uskovilla ajatuksilla 
toivotan meille kaikille kiinnostavaa vuoden 2016 Seutufoorumia! 
 


