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Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Dundar-Järvinen Aila, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Vehmaanperä Karoliina, sihteeri
Aarnio Jouko, Kaupunginlakimies
Ahonen Reeta
Alatalo Mikko
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Asplund Kirsi-Maarit
Axen Erkki
Backman Henri
Elovaara Tiina
Friman Väinö
Gustafsson Jukka
Haapa-aho Olga
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Heinämäki Anna-Kaisa
Helimo Matti
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, Hallintolakimies
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Löfberg Peter
Marin Sanna
Markkanen Jouni
Maunu Anna-Maria, Viestintäjohtaja
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Mäkinen Merja, Hallintoasiantuntija
Nyyssönen Tuire, Hallintosihteeri
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Oksanen Lasse
Ollila Riitta
Ovaska Jouni
Parviainen Olli-Poika
Perämaa Juha, Lakimies
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rauhala Leena
Rokosa Inna
Salmi Pekka
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Sirniö Ilpo
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Torkkola Sinikka
Tulonen Irja
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Viitanen Pia
Vikman Sofia
Wigelius Ari
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
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§ 126
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 127
Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Kirsi Kaivonen ja Maija Kajan.
Varalla Lassi Kaleva ja Esa Kanerva.
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Kaupunginvaltuusto, § 130, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 351, 26.08.2019
§ 130
Valtuutetun mahdollinen pidättäminen luottamustoimesta (Kuntalaki 86 § 1 mom.)
TRE:328/03.07.02/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Valtuutettu Atanas Aleksovskia ei pidätetä valtuutetun luottamustoimesta
Turun hovioikeudessa tapahtuvan ns. Muotialantien tonttiasiaa koskevan
oikeudenkäynnin ajaksi.
Tiedoksi
Atanas Aleksovski
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 351
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtuutettu Atanas Aleksovskia ei pidätetä valtuutetun luottamustoimesta
Turun hovioikeudessa tapahtuvan ns. Muotialantien tonttiasiaa koskevan
oikeudenkäynnin ajaksi.
Perustelut
Pirkanmaan käräjäoikeus on 9.1.2019 tuominnut Atanas Aleksovskin
luottamusaseman väärinkäytöstä seitsemän kuukauden ehdolliseen
vankeuteen. Käräjäoikeus on todennut Aleksovskin antaneen tahallaan
väärää tietoa säätiön hallituksen kokouksessa ja siten syytteessä
kuvatulla tavalla jättänyt tehtävänsä osaksi suorittamatta. Käräjäoikeus
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toteaa, että Aleksovskin toimintaan on liittynyt 1.800.000 euron
suuruinen vahingonvaara ja että teosta on aiheutunut 775.000 euron
suuruinen vahinko. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Kuntalaki 86 § Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
"Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai
tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen
edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää
hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Jos
luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella
tuomiolla tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi,
valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan. Päätös pannaan
täytäntöön heti."
Oikeuskirjallisuuden mukaan pidättämispäätökseen vaikuttavat mm.
seuraavat seikat: luottamushenkilön asema, luottamushenkilön tehtävät,
epäillyn rikoksen laatu, epäillyn rikoksen tekotapa ja voiko
luottamushenkilö toimia tehtävässään tehtävän edellyttämällä tavalla.
Luottamushenkilön yleinen käyttäytymissäännös on kuntalalain 69 §:ssä,
joka kuuluu seuraavasti: ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen
asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti
tehtävän edellyttämällä tavalla.”
Näitä velvollisuuksia huomioon ottaen harkitaan tapauskohtaisesti, miten
rikoksen laatu ja tekotapa vaikuttavat luottamushenkilön asemaan.
Merkitystä on teon laadulla ja sen vaikutuksella henkilön toimen
hoitamiseen ja kunnan etuun. Jos valtuusto pidättää luottamushenkilön
luottamustoimista, pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.
Aleksovskia on kuultu mahdollisuudesta pidättää hänet
luottamustoimestaan kuntalain 86:§ perusteella. Hänen antamansa
lausunto on liitteenä.
Hovioikeus on myöntänyt muutoksenhakuluvan ja siksi asian käsittely
jatkuu Turun hovioikeudessa. Käräjäoikeuden tuomio voi
muutoksenhaun johdosta kumoutua tai muuttua mm. tuomitun
rangastuksen osalta.
Aleksovskia on kuultu myös kuntalain 85 §:n nojalla ns. Finnparkin
asiassa. Jutussa oli kyse siitä, että Aleksovski oli antanut sähköpostilla
totuudenvastaisen tiedon asemastaan esitutkinnassa. Tämän jälkeen
konsernijaosto oli väärän tiedon perusteella päättänyt esittää Aleksovskia
Finnpark Oy:n hallitukseen puheenjohtajaksi. Kuntalain 85 §:n
mukaan luottamushenkilön syyllistyessä luottamustoimessaan
virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa
vastaisesti, valtuusto voi pidättää luottamushenkilön luottamustoimesta.
Syyttäjä teki 24.4.2019 Finnpark-asiassa päätöksen syyttämättä
jättämisestä, joka on merkitty tiedoksi kaupunginhallituksessa ja
konsernijaostossa. Luottamushenkilö toimii virkavastuulla. Syyttäjä
katsoi, että Aleksovskilla ei ollut virkavastuuta. Finnpark asian
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jatkokäsittelylle valtuustossa kuntalain 85 §:n nojalla ei ole perustetta,
koska mahdollinen velvollisuuksien vastainen toiminta ei ole tapahtunut
luottamustoimessa.
Hallituksen valmistelussa tulee ottaa kantaa luottamustoimesta
pidättämisen edellytyksiin sekä mahdollisiin rajauksiin ja
jatkotoimenpiteisiin. Valtuuston päätös henkilön pidättämisestä
luottamustoimesta voi koskea kaikkia henkilön luottamustehtäviä tai
vaan osaa niistä, esimerkiksi tietyn toimielimen tehtäviä tai
puheenjohtajan tehtävää.
Aleksovski on itse luopunut kaupunginhallituksen ja konsernijaoston
jäsenyyksistä. Oikeuskirjallisuuden mukaan luottamushenkilön tulisi aina
ensisijaisesti harkita, voiko hän uskottavasti toimia
luottamustehtävissään ja tarvittaessa vapaaehtoisesti vetäytyä
luottamustoimistaan. Valtuuston asiana on harkita se, onko edellä
kuvatulla tavalla luopuminen osasta luottamustehtäviä ollut riittävää
oikeudenkäynnin ajaksi. Mikäli hovioikeus tuomitsee Aleksovskin
vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, tulee valtuuston
lainvoimaisen tuomion jälkeen ottaa kantaa luottamushenkilön
erottamiseen tehtävästään (kuntalaki 86 § 2 mom.).
Tiedoksi
Atanas Aleksovski
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Minna Minkkinen teki seuraavan
muutosehdotuksen:
"Valtuutettu Atanas Aleksovski pidätetään valtuutetun luottamustoimesta
Turun hovioikeudessa tapahtuvan ns. Muotialantien tonttiasiaa koskevan
oikeudenkäynnin ajaksi." Olga Haapa-aho kannatti Minkkisen ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli
äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus JAA, Minkkisen
muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus
hyväksyttiin äänin 9-3, yksi tyhjä.
Äänestys
Esittelijän päätösehdotus JAA, Minkkisen muutosehdotus EI.
JAA
Kalle Kiili
Kirsi-Maarit Asplund
Kirsi Kaivonen
Anne Liimola
Pekka Salmi
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
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Kalervo Kummola
Lauri Lyly
EI
Olga Haapa-aho
Jaakko Mustakallio
Minna Minkkinen
Tyhjää
Jaakko Stenhäll
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Kaupunginvaltuusto, § 131, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 352, 26.08.2019
§ 131
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen
päättyminen
TRE:5023/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Pertti Virtasen luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.
Tiedoksi
Pertti Virtanen, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Pertti Virtasen luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.
Perustelut
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu Pertti Virtanen on valtuustoryhmän puheenjohtajan
ilmoituksen mukaan muuttanut toiseen kuntaan. Siten hän on
menettänyt vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
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Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta
määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
uuden varavaltuutetun.
Tiedoksi
Pertti Virtanen, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 132, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 353, 26.08.2019
§ 132
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen
päättyminen
TRE:5126/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Virva-Mari Raskin luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan
päättyneeksi.
Tiedoksi
Virva-Mari Rask, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 353
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Virva-Mari Raskin luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan
päättyneeksi.
Perustelut
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän neljäs varavaltuutettu
Virva-Mari Rask on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan. Siten hän
on menettänyt vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin
luottamustoimiin.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
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päättyneeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee
valtuusto.
Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta
määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
uuden varavaltuutetun.
Tiedoksi
Virva-Mari Rask, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 133, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 356, 26.08.2019
§ 133
Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä
täydennysvaali
TRE:5126/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Virva-Mari Raskin luottamustoimi alueellisen jätehuoltolautakunnan
varajäsenenä todetaan päättyneeksi.
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valittu, Virva-Mari Rask, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 356
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Virva-Mari Raskin luottamustoimi alueellisen jätehuoltolautakunnan
varajäsenenä todetaan päättyneeksi.
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
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Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen Zafar Ahmedin varajäsen
Virva-Mari Rask on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan. Siten hän
on menettänyt vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin
luottamustoimiin.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.
Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön
tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien
varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hallintosäännön mukainen kokoonpano edellyttää, että valittava henkilö
on valtuutettu tai varavaltuutettu.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi varajäseneksi
on valittava nainen.

Tiedoksi
Valittu, Virva-Mari Rask, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 134, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 354, 26.08.2019
§ 134
Tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali
TRE:4965/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Ilkka Veiströmin luottamustoimi tarkastuslautakunnan jäsenenä todetaan
päättyneeksi.
Tarkastuslautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valittu, Ilkka Veiström, Erja Viitala, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 354
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ilkka Veiströmin luottamustoimi tarkastuslautakunnan jäsenenä todetaan
päättyneeksi.
Tarkastuslautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan jäsen Ilkka Veiström on ilmoittanut muuttavansa
toiseen kuntaan, joten hän menettää vaalikelpoisuutensa Tampereen
kaupungin luottamustoimiin.
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Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain eseellisyysperusteita
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Tiedoksi
Valittu, Ilkka Veiström, Erja Viitala, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 135, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 355, 26.08.2019
§ 135
Eron myöntäminen alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä
täydennysvaali
TRE:5028/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Matti Höyssälle myönnetään ero alueellisen jätehuoltolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valittu, Matti Höyssä, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 355
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Matti Höyssälle myönnetään ero alueellisen jätehuoltolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Alueelliseen jätehuoltolautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
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Matti Höyssä on pyytänyt eroa alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen
luottamustoimesta valvontavastuusta johtuen. Höyssä on jäsen
yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostossa, joka
valvoo alueellisen jätehuoltolautakunnan toimintaa Tampereen
kaupungin osalta.
Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee
olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Hallintosäännön mukainen
kokoonpano edellyttää, että valittava henkilö on valtuutettu tai
varavaltuutettu.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi jäseneksi tulee
valita mies.
Tiedoksi
Valittu, Matti Höyssä, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 136, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 366, 02.09.2019
§ 136
Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä
täydennysvaali
TRE:5242/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Ilkka Porttikivelle myönnetään ero asunto- ja kiinteistölautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valittu, Ilkka Porttikivi, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 366
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ilkka Porttikivelle myönnetään ero asunto- ja kiinteistölautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
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Ilkka Porttikivi on pyytänyt eroa asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenen
luottamustoimesta siirryttyään Vasemmistoliiton Tampereen
valtuustoryhmästä Tampereen Sosialidemokraattiseen valtuustoryhmään.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan uudeksi
jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Tiedoksi
Valittu, Ilkka Porttikivi, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 137, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 365, 02.09.2019
§ 137
Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2020
TRE:4997/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Tuire Nyyssönen, puh. 040 801 6101, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Ehdotus valtuuston vuoden 2020 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 365
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ehdotus valtuuston vuoden 2020 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Perustelut
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon
väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt
marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt
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talousarvion ja -suunnitelman klo 9.00. Lisäksi valtuusto on pitänyt
ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja. Kyselytunteja pidetään
tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten
yhteydessä.
Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit
klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole,
niiden tilalla pidetään kyselytunti.
Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja
talousarvioprosessi sekä vuoden 2020 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin
ovat olleet saatavilla.
Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava
ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2020:
ma 27.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 17.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 16.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 18.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 17.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 07.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 19.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 16.11. klo 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 23.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 14.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus
Valtuusto päättää kokousaikataulunsa ensimmäisenä, jotta muut
toimielimet pystyvät valmistelemaan omat aikataulunsa.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
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Kaupunginvaltuusto, § 138, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 363, 02.09.2019
§ 138
Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys
TRE:5323/00.01.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021
päivitys merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Tuukka Salkoaho, Kaisa Läärä, Ritva Vakkuri, Anna-Maria Maunu
Liitteet

1 Pormestariohjelman päivitys, kh 2.9.2019
2 Pormestariohjelman päivitys, esittelymateriaali kh 2.9.2019

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 363
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Lyly
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021
päivitys merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lauri Lylyn pormestariohjelma, Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere,
on laadittu valtuustokaudelle 2017–2021. Ohjelma kertoo valtuuston
enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta ja se on ollut
perusta Tampereen vuoteen 2030 ulottuvalle strategialle.
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Pormestariohjelmassa todetaan, että ohjelman välitarkastelu tehdään
valtuustokauden puolessa välissä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat
päättivät pormestariohjelman päivityksestä 16.8.2019. Päivitys nähtiin
tarpeelliseksi toimintaympäristömuutosten ja niihin liittyvien
kehitysnäkymien sekä uuden hallitusohjelman valossa. Päivitys pitää
sisällään vuonna 2017 laaditun pormestariohjelman palvelulupauksia
täydentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Päivityksen sisällöt eivät aiheuta
muutostarpeita Tampereen strategiaan. Täydentävät tavoitteet ja
toimenpiteet tullaan huomioimaan vuoden 2020 ja 2021 toiminnan ja
talouden suunnittelussa talouden tasapainottaminen huomioon ottaen.
Tiedoksi
Tuukka Salkoaho, Kaisa Läärä, Ritva Vakkuri, Anna-Maria Maunu
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Lassi Kaleva saapui kokoukseen.
Liitteet

1 Pormestariohjelman päivitys, kh 2.9.2019
2 Pormestariohjelman päivitys, esittelymateriaali kh 2.9.2019
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Kaupunginvaltuusto, § 139, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 364, 02.09.2019
§ 139
Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen
TRE:4915/00.01.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä, Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 17.12.2018 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 16 §:
ään, 19 §:ään, 36 §:ään, 37 §:ään, 84 §:ään, 118 §:ään ja 146 §:ään.
Hallintosäännön 11 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2020 edellytyksellä,
että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on myyty perustettavalle
yhtiölle 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 37 §:n muutos tulee voimaan
1.1.2020. Muut hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
Tampereen Infra Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2020
alkaen edellytyksellä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on
myyty perustettavalle yhtiölle 1.1.2020 alkaen.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Tampereen kaupungin hallintosääntö, päivitetty kh 2.9.2019

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 364
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä, Reija Linnamaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 17.12.2018 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 16 §:
ään, 19 §:ään, 36 §:ään, 37 §:ään, 84 §:ään, 118 §:ään ja 146 §:ään.
Hallintosäännön 11 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2020 edellytyksellä,
että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on myyty perustettavalle
yhtiölle 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 37 §:n muutos tulee voimaan
1.1.2020. Muut hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
Tampereen Infra Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2020
alkaen edellytyksellä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on
myyty perustettavalle yhtiölle 1.1.2020 alkaen.
Perustelut
Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on
hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 17.12.2018.
Kaupunginhallitus päätti kehittämiskokouksessaan 12.8.2019 § 332
kohdalla, että hyvinvointipalvelujen uudelleenorganisointi käynnistetään
ja että uudelleenorganisointia valmistellaan siten, että sosiaali- ja
terveyspalvelut muodostavat oman palvelualueensa ja sivistys- kulttuuri-
ja vapaa-ajan palvelut oman palvelualueensa 1.1.2020 alkaen. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti, että asia tuodaan kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallintosäännön muutoksena.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa
todettiin, että hyvinvoinnin palvelualueen rakenne tarkoitettiin
alunperinkin väliaikaiseksi sote- ja maakuntauudistusta edeltäväksi
vaiheeksi. Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa
aikataulussa. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suuremmille
itsehallintoalueille.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa
todettiin lisäksi, että hyvinvoinnin palvelualue on haastava johdettava
suuren kokonsa ja moninaisten tehtäviensä vuoksi. Hyvinvointipalvelut
tulee jakaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistys-,
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen palvelualueeksi 1.1.2020 alkaen.
Muutos tulee kirjoittaa hallintosäännön 37 §:ään.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen jälkeen sivistys-, kulttuuri- ja
vapaa-ajan palvelujen palvelualueen nimi on kaupungin johtoryhmässä
täsmentynyt sivistyspalvelujen palvelualueeksi.
Hallintosäännön 84 § koskee tarkastustoimikuntaa.
Tarkastustoimikunnan käytännön työn toimivuuden vuoksi
tarkastustoimikunnan kokoonpano on syytä muuttaa siten, että
toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari ja jäseninä
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kaksi
riippumatonta jäsentä.
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Hallintosäännön 37 §:n ja 84 §:n muutosten yhteydessä hallintosääntöön
on syytä tehdä lisäksi muutama teknisluontoinen korjaus.
Valtuusto päätti 17.6.2019 Tampereen Infra Oy:n perustamisesta ja
Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan myymisestä
perustettavalle yhtiölle aikaisintaan 1.1.2020. Kaupunginhallituksen
konsernijaosto valtuutettiin hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.
Kauppa tullaan tekemään syksyn 2019 aikana. Valtuuston tulee päättää
Tampereen Infra Liikelaitoksen lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena
1.1.2020 alkaen.
Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset ja niiden
johtokunnat. Tampereen Infra Liikelaitos ja Tampeereen Infra
Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa hallintosäännöstä.
Hallintosäännön 16 § koskee kaupunginhallituksen konsernijaoston
tehtäviä ja ratkaisuvaltaa. Konsernijaoston ratkaisuvaltaa tulee
täsmentää siten, että siihen lisätään päättäminen pysyvien
vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä.
Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen on siirtynyt kunnilta valtiolle
1.1.2019. Hallintosäännön 19 §:ssä mainittu talous- ja velkaneuvonnan
järjestämistehtävä tulee poistaa.
Hallintosäännön 36 §:ssä on mainittu konsernijohtajan tehtävät ja
ratkaisuvalta. Konsernijohtajan ratkaisuvaltaan on syytä lisätä vähäisten
kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antaminen.
Hallintosäännön 118 § koskee kokousmenettelymääräysten soveltamista.
Pykälää on syytä täsmentää siten, että soveltamisalaan lisätään
vaikuttamistoimielimet.
Hallintosäännön 146 §:ssä on mainittu asiakirjojen allekirjoittaminen.
Pykälää on syytä täsmentää siten, että päättävä viranomainen voi
valtuuttaa toisen henkilön allekirjoittamaan asiakirjan.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka
Viitaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki ja Inna Rokosa saapuivat kokoukseen keskustelun
aikana.
Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti liitteenä olevaan
hallintosäännön 84 §:n kohtaan "Tarkastustoimikunta" seuraavaa

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Kokouskutsu
10.09.2019

32 (59)

muutosta: "Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari sekä
jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kolme
riippumatonta jäsentä."
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Liitteet

1 Liite kh 2.9.2019 Tampereen kaupungin hallintosääntö
2 Tampereen kaupungin hallintosääntö, päivitetty kh 2.9.2019

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Kokouskutsu
10.09.2019

33 (59)

Kaupunginvaltuusto, § 140, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 350, 26.08.2019
§ 140
Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet
TRE:4337/02.04.00/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet
hyväksytään.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö,
Markus Kiviaho, ko-pa-li
Liitteet

1 Tampereen kaupungin rahoitus- ja takaustoiminnan periaatteet,
kaupunginvaltuusto 15.8.2011 § 171
2 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2019
3 Tampereen kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet,
kaupunginvaltuusto 13.5.2009 § 134

Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 350
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet
hyväksytään.
Perustelut
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Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja
sijoitustoiminnan perusteista. Tämä liittyy valtuuston taloudellisen vallan
käyttöön ja periaatteiden on perustuttava kaupunkistrategiaan ja
palveltava sen tavoitteiden toteutumista. Kaupungin
rahoitusperiaatteiden hyväksyminen katsotaan kuuluvan valtuustolle
varallisuuden hoidon perusteita koskevana ratkaisuna.
Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista arvopapereihin.
Valtuuston on määriteltävä sijoittamista ohjaavat periaatteet sekä
toimintaa rajaavat tekijät.
Valtuusto on hyväksynyt edelliset rahoituksen ja sijoitustoiminnan
periaatteet noin kymmenen vuotta sitten ja niiden päivittäminen on
välttämätöntä. Aiemmin erilliset dokumentit on nyt koottu yhdeksi
periaatekokonaisuudeksi. Valtuuston päättämiä periaatteita täydentävät
vuosittain hyväksyttävät ottolainauksen ja sijoitustoiminnan
vuosisuunnitelmat, jotka hallintosäännön mukaan hyväksyy
konsernijohtaja. Lisäksi lainanottoa ja sijoitusten ostoa tai myyntiä
koskeva päätösvalta on hallintosäännön perusteella konsernijohtajalla,
joka on toimintasäännöllä delegoinut sijoituspäätösten teon liiketoiminta-
ja rahoitusjohtajalle.
Rahoituksen periaatteiden osalta keskeisiä uudistuksia ovat: 1) Yleisten
periaatteiden ja tavoitteiden aiempaa selkeämpi ja toimintaa ohjaavampi
linjaus, 2) ns. vihreän rahoituksen preferointi ympäristöystävällisten
investointien rahoituksessa, 3) aiempaa tarkemmat ja selkeämmät
linjaukset rahoitusriskien hallintaan, erityisesti korkoriskin osalta, ja 4)
konsernipankki käsitteestä luopuminen toimintaperiaatteet kuitenkin
säilyttäen. Lainatakausten myöntämisen periaatteet ovat käytännössä
ennallaan, mutta kiellettyä valtiontukea koskevan säännöstön ja
kuntalain määräysten huomioimista on uudistetuissa periaatteissa
korostettu.
Sijoitustoiminnan periaatteissa mainittavia uudistuksia ovat: 1)
sijoitustoiminnan rajaaminen vain varsinaisiin sijoituksiin ja tilivarojen
jättäminen tämän ulkopuolelle. Tämä siksi, että tilivaroja ei enää vuosiin
ole sijoitettu edes lyhytaikaisesti, vaan pidetty tilillä, 2) tuottotavoitteen
muuttaminen edellisen kohdan johdosta, 3) sijoitusallokaation jakaminen
kolmeen omaisuusluokkaan ja muiden sijoitusten luokassa
sijoitusmahdollisuuden laajentaminen esimerkiksi asunto-, kiinteistö- ja
tonttirahastoihin, joiden tuotto- ja riskikorrelaation arvellaan poikkeavan
osake- ja korkosijoituksista sekä 4) vastuullisuusteemojen korostaminen
kumppaneiden ja sijoituskohteiden valinnassa, millä pyritään osaltaan
tukemaan kaupungin tiukkaa hiilineutraaliustavoitetta sekä
pienentämään sijoitussalkkuun sisältyviä riskejä. Raportointiin ja
päätöksentekoon ei esitetä uudistuksia.
Lausunnot
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Lakimies Jyri Nuojua:
Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteissa on otettu huomioon
lainsäädännön määräykset. Esitetyt muutokset tuovat muun muassa
valtiontukea koskevat keskeiset periaatteet selkeämmin esiin.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö,
Markus Kiviaho, ko-pa-li
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Kalle Kiili saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.
Liitteet

1 Tampereen kaupungin rahoitus- ja takaustoiminnan periaatteet,
kaupunginvaltuusto 15.8.2011 § 171
2 Tampereen kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet,
kaupunginvaltuusto 13.5.2009 § 134
3 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2019
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Kaupunginvaltuusto, § 141, 16.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 116, 21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 371, 02.09.2019
§ 141
Valtuustoaloite vertailevan terveystutkimuksen tilaamiseksi ja rahoittamiseksi Asunto Oy
Perkiönkatu kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista - Aarne
Raevaara
TRE:7774/02.00.01/2017
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 141
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin, tehtyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Virpi Ekholm
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 21.08.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin, tehtyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuutettu Aarne Raevaaran 23.10.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa
ehdotetaan, että kaupunki teettää vertailevan terveystutkimuksen As Oy
Perkiönpihan kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden
muutoksista.
Perkiönkadulla on kunnostettu vuonna 2017 entinen kaatopaikka-alue,
joka oli toiminut 1940-luvulta 1960-luvulle yhdyskunta- ja
teollisuusjätteen kaatopaikkana sekä maankaatopaikkana. Kunnostetulla
alueella sijaitsi kolme taloyhtiötä (Perkiönkatu 65,67,69), joiden
rakennuksien sijoittumista jätetäytön päälle tutkittiin ennen kunnostusta
ja kunnostuksen aikana. Tutkimuksien suunnittelu tehtiin yhteistyössä
terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Rivitalot purettiin ennen kunnostustöiden aloittamista vuonna 2016.
Ennen purkua asunnoista teetettiin vielä laajasti sisäilmanäytteitä.
Maaperän kunnostuksen päätyttyä saatiin lopullinen tilannekuva
rakennuksien alapuolisen maaperän tilasta. Tutkimusten tulokset ja
kunnostuksen aikana tehdyt havainnot on raportoitu tutkimusraportissa
ja loppuraportissa (Asuntokohtainen tutkimusraportti, Perkiönkatu 65, 67
ja 69, Sito, 14.12.2017 ja Pilaantuneen maaperän kunnostuksen
loppuraportti, Härmälän entinen kaatopaikka, Sito, 12.12.2017).
Kunnostuksen maankaivun aikana todettiin, että alueella sijaitsevista
rakennuksista ainoastaan 69 C:n alapuolella on ollut selkeä
kaatopaikkajätekerros. Muiden talojen alapuolella ei ole todettu selkeää
kaatopaikkajätekerrosta. Talokohtaiset kaivu- ja näytetiedot on esitetty
asuntokohtaisessa tutkimusraportissa tarkemmin.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet oli tunnistettu suurimmaksi mahdolliseksi
terveysriskejä aiheuttavaksi haitta-aineryhmäksi. Niitä tutkittiin
maaperästä, huokoskaasusta, pohjavedestä ja sisäilmasta. Haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden esiintymistä jätetäyttöalueella tarkkailtiin
kunnostuksen edetessä. Kaivun aikana tarkentui tieto, että ne sijaitsivat
puistoalueella eikä rakennusten alapuolella. Pieniä viitteitä haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä havaittiin 69 C rakennuksen sisäilmasta ennen
purkua, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet sallittuja raja-arvoja.
Kunnostus toteutettiin ELY:n antaman päätöksen (PIRELY/1919/2016,
29.4.2016) mukaisesti. ELY-keskus on hyväksynyt tehdyn kunnostuksen
lausunnollaan 23.4.2018.
Tampereen kaupunki pyysi THL:n näkemystä kaatopaikka-alueella
olleiden rivitalojen asukkaiden terveystutkimustarpeesta. THL:n antaman
lausunto on liitteenä.
Tutkimuksissa tai kunnostuksen aikana ei ole havaittu sellaisia haitta-
ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat tarpeen laajaan asukkaiden
terveystutkimukseen. Mahdollisen terveystutkimuksen tuloksien tulkinta
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olisi hyvin vaikeaa ja kuten THL lausunnossaan toteaa, on erittäin vaikeaa
määrittää altistumisen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvan
sairastumisen syy-seuraussuhdetta.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Liite Akila 21.8.2019 THL-asiantuntijalausunto

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 371
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin, tehtyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunta 21.8.2019 §116:
Valtuutettu Aarne Raevaaran 23.10.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa
ehdotetaan, että kaupunki teettää vertailevan terveystutkimuksen As Oy
Perkiönpihan kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden
muutoksista.
Perkiönkadulla on kunnostettu vuonna 2017 entinen kaatopaikka-alue,
joka oli toiminut 1940-luvulta 1960-luvulle yhdyskunta- ja
teollisuusjätteen kaatopaikkana sekä maankaatopaikkana. Kunnostetulla
alueella sijaitsi kolme taloyhtiötä (Perkiönkatu 65,67,69), joiden
rakennuksien sijoittumista jätetäytön päälle tutkittiin ennen kunnostusta
ja kunnostuksen aikana. Tutkimuksien suunnittelu tehtiin yhteistyössä
terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Rivitalot purettiin ennen kunnostustöiden aloittamista vuonna 2016.
Ennen purkua asunnoista teetettiin vielä laajasti sisäilmanäytteitä.
Maaperän kunnostuksen päätyttyä saatiin lopullinen tilannekuva
rakennuksien alapuolisen maaperän tilasta. Tutkimusten tulokset ja
kunnostuksen aikana tehdyt havainnot on raportoitu tutkimusraportissa
ja loppuraportissa (Asuntokohtainen tutkimusraportti, Perkiönkatu 65, 67
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ja 69, Sito, 14.12.2017 ja Pilaantuneen maaperän kunnostuksen
loppuraportti, Härmälän entinen kaatopaikka, Sito, 12.12.2017).
Kunnostuksen maankaivun aikana todettiin, että alueella sijaitsevista
rakennuksista ainoastaan 69 C:n alapuolella on ollut selkeä
kaatopaikkajätekerros. Muiden talojen alapuolella ei ole todettu selkeää
kaatopaikkajätekerrosta. Talokohtaiset kaivu- ja näytetiedot on esitetty
asuntokohtaisessa tutkimusraportissa tarkemmin.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet oli tunnistettu suurimmaksi mahdolliseksi
terveysriskejä aiheuttavaksi haitta-aineryhmäksi. Niitä tutkittiin
maaperästä, huokoskaasusta, pohjavedestä ja sisäilmasta. Haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden esiintymistä jätetäyttöalueella tarkkailtiin
kunnostuksen edetessä. Kaivun aikana tarkentui tieto, että ne sijaitsivat
puistoalueella eikä rakennusten alapuolella. Pieniä viitteitä haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä havaittiin 69 C rakennuksen sisäilmasta ennen
purkua, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet sallittuja raja-arvoja.
Kunnostus toteutettiin ELY:n antaman päätöksen (PIRELY/1919/2016,
29.4.2016) mukaisesti. ELY-keskus on hyväksynyt tehdyn kunnostuksen
lausunnollaan 23.4.2018.
Tampereen kaupunki pyysi THL:n näkemystä kaatopaikka-alueella
olleiden rivitalojen asukkaiden terveystutkimustarpeesta. THL:n antaman
lausunto on liitteenä.
Tutkimuksissa tai kunnostuksen aikana ei ole havaittu sellaisia haitta-
ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat tarpeen laajaan asukkaiden
terveystutkimukseen. Mahdollisen terveystutkimuksen tuloksien tulkinta
olisi hyvin vaikeaa ja kuten THL lausunnossaan toteaa, on erittäin vaikeaa
määrittää altistumisen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvan
sairastumisen syy-seuraussuhdetta.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Virpi Ekholm
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 142, 16.09.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 116, 22.08.2019
Kaupunginhallitus, § 370, 02.09.2019
§ 142
Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi
liikuntatoimessa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
TRE:9326/12.00.01/2017
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831,
etunimi.p.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Pekka P. Paavola, Lauri Savisaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 22.08.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka P. Paavola
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten
arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan
seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan
sukupuolivaikutusten selvityksestä."
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Kokouskutsu
10.09.2019

41 (59)

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen kaupungin liikuntapaikkojen vuorojako perustuu
tasapuoliseen menettelyyn. Vuoroja ei jaeta nais- tai mieskiintiöillä, vaan
vuorot myönnetään seuroille, jotka jakavat vuorot edelleen omille
käyttäjäryhmilleen huomioiden erityisesti lasten ja nuorten toiminnan.
Näin ollen vuorojen tasa-arvoinen jakamisvastuu on seuroilla.
Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on linjannut, että
painopisteenä esimerkiksi avustustoiminnassa on lasten ja nuorten
toiminnan tukeminen, mikä ohjaa osittain myös vuorojakoa.
Sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn valmistelu Tampereen
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tulisi käynnistää vuonna 2020 siten,
että menettelyä voidaan hyödyntää tulevien kausien
liikuntapaikkavuorojen jakamisessa sekä vuoden 2021 toiminta-
avustusvalmistelussa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan
toivomusponsiesityksen:
"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten
arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan
seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan
sukupuolivaikutusten selvityksestä."
Noora Tapio kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Pekka P. Paavola, Lauri Savisaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 143, 16.09.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 91, 15.08.2019
Kaupunginhallitus, § 358, 26.08.2019
§ 143
Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi vanhuspalveluiden tilasta Tampereella - Aila
Dündar-Järvinen
TRE:8283/05.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, puh. 040 801 6008, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Mari Patronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 15.08.2019, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Patronen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloite: Selvitys vanhuspalveluiden tilasta Tampereella
”Tampereen kaupungin ikääntyneiden hoidosta ja tarpeista tulee tehdä
kattava, mielellään ulkopuolinen selvitys. Selvityksen tarkoituksena on
kartoittaa nykytilanne ja se mitä kaupungin tulisi tehdä, jotta jatkossa
kotona asuvien vanhusten hyvinvointi ja turvallisuus voidaan taata ja
kuinka paljon on tosiasiallista tarvetta investoida ympärivuorokautiseen
hoivaan, jotta kaikki sitä tarvitsevat saisivat palvelun. On selvää, että
Tampereella tulee olemaan paljon enemmän ikäihmisiä vuonna 2030
kuin nyt. Vanhuspalvelulain toivottiin yhdenmukaistavan vanhusten
asemaa eri puolilla Suomea. Nykyisin palveluiden saanti eri puolella
Suomea vaihtelee huomattavasti. Jopa kunnan sisällä voi olla vaihtelua
siinä, millaisia palveluja saa ja kuinka nopeasti.
Selvityksessä tulee huomioida ja vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:
Onko Tampereella riittävästi erityisesti ikääntyvälle väestölle
suunnattua kotihoitoa (kotipalvelua ja /tai kotisairaanhoitoa)? Onko
ja miten Tampereella on varauduttu ikäihmisten asumisen uusiin
ratkaisuihin (palvelualuemallit, yhteisöllisen asumisen ratkaisut)?
Kuinka monta kertaa vuorokaudessa, myös yöllä ja viikonloppuna,
iäkäs ihminen saa kotiinsa apua palvelutarpeeseensa?
Mikä on vanhusten palvelujen tila tällä hetkellä Tampereella?
Ovatko kotiin saatavat palvelut lisääntyneet? Joutuuko esim.
ympärivuorokautista hoitopaikkaa jonottamaan yli kolme
kuukautta, vastoin vanhuspalvelulain vaatimusta?
Onko vanhusten hoiva-asumisessa ja kotipalveluissa vähintään
suositusten mukainen määrä henkilökuntaa? Mikä on tilanne
Tampereen kaupungin omissa palveluissa ja ostopalveluissa?
Kuinka suuri tarve on ohjata vanhusten kotipalveluun lisätyövoimaa
ja lisää palveluaikaa?
Mikä on tämänhetkinen kotihoidon henkilökunnan palvelujen osuus
kokonaistyöajasta? Mikä olisi konkreettinen lisäresurssitarve ja sen
vaikutus talousarvioon? Kuinka paljon vanhuspalveluissa on
hyödynnetty esim. avustavaa henkilöstöä ammattilaisten apuna,
mm. nuoria työllistettyjä ja opiskelijoita? Kuinka paljon olisi
määrällisesti mahdollisuus hyödyntää avustavaa henkilökuntaa?
Mitä ongelmia/haasteita on ilmennyt kotihoidossa ja miten ne
aiotaan ratkaista? Mitä ongelmia lääkehoidossa,
kotisairaanhoidossa ja ruuanjakelussa on ilmennyt? Kuinka omaiset
ja läheiset on otettu huomioon vanhusten hoidossa ja
palvelutarpeissa? Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet?"
Tampereen kaupungin ikääntyvien kotihoidon tilanne on pääosin hyvä.
Hiljattain on uudistettu kotihoitoon pääsyn kriteerit (Sotela 16.5.2019),
joilla voidaan taata riittävä hoito jatkossakin. Tällä hetkellä Tampereella
saa avun kotiin ympärivuorokautisesti ja tarpeen mukaan.
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Valtakunnallisten linjausten mukaisesti myös Tampereella pyritään
turvaamaan ikäihmisten asuminen omassa kodissaan niin pitkään kuin se
on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Parannettavaakin on ja
ikääntyvien määrän kasvu vaatii jatkuvaa kotihoidon palvelujen
parantamista.
Väestöennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana Tampereella
75-84 -vuotiaiden määrä kasvaa n. 4500 asukkaalla ja vuosien 2025-2030
välillä yli 85-vuotiaiden määrä n. 1300 asukkaalla. Kotihoidon piiriin
tulevien asiakkaiden määrä ja palveluntarve on kasvanut ja kasvaa
vuosittain. Tämä ylläpitää myös painetta kotihoidon henkilöstömäärän
vuosittaiseen kasvattamiseen. Vuoden 2020 ikäihmisten palvelujen
kehykseen on esitetty vakanssit 39 kotihoidon työntekijälle. Joukossa on
sekä lähihoitajia että sairaanhoitajia. Kotona tapahtuvaan kuntoukseen
esitetään lisää fysio- ja toimintaterapeutteja. Lisäksi ikäihmisten
asiakasohjaukseen on esitetty lisäresurssia.
Isona asiana tällä hetkellä on työntekijöiden saatavuus ja Tampereen
kaupungin työnantaja-imago. Tampereen kaupunki kilpailee
työnantajana verrattuna muihin kuntiin, Psph:iin ja yksityiseen sektoriin.
Ikäihmisten palvelujen kansallisesti määritellyn riittävän tason
ylläpitämien vaatii lisää henkilöstöä. Ammattitaitoisen
hoitohenkilökunnan löytäminen on kaupungin suurimpia haasteita. Tämä
koskee sekä hoitajien että lääkärien saatavuutta, esimerkiksi kotihoidon
lääkärit ovat kaikki ostopalvelulääkäreitä. Tilanteeseen on vaikuttanut
kilpailu, sekä sote-uudistuksen valmistelun tuottama epävarmuus.
Hoitajien osalta avoimien täyttämättömien vakanssien määrä vaihtelee,
tällä hetkellä on avoimena lähes 40 vakituista hoitajan vakanssia
ikäihmisten palveluissa, joista kotihoidossa 20. Lisäksi avoimia
sijaisuuksia on lukuisa määrä. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön
saatavuus on viimeisen vuoden aikana vaikeutunut huomattavasti, sama
kehitys on tapahtunut muissakin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.
Rekrytointihaasteisiin on tartuttu kaikin mahdollisin keinoin, mm. Tää on
sulle -rekrytointikampanjalla, osallistumalla rekrytointimessuille,
oppilaitosyhteistyöllä ja määrittelemällä ikäihmisten palvelujen
lähihoitajavakanssit rekrytointihaasteelliseksi tehtäväksi, jonka johdosta
rekrytointiprosessi on nopeutunut ja saamme avoimet vakanssit
ulkoiseen hakuun. Kotihoidon lähihoitajien palkka on nostettu keväällä
tehtävien vaativuuden arviointityön seurauksena samalle tasolle kuin
asumispalvelujen lähihoitajien palkka. Lisäksi tarkoituksena on aloittaa
syksyllä yhteinen koulutus- ja rekrytointiprojekti, jossa TE-keskus, Tredu
ja Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut yhdessä kouluttavat ja
mahdollistavat työpaikan 10-20 työttömälle, tai työttömyysuhan alla
olevalle alalle soveltuvalle ja motivoituneelle henkilölle.
Työnantajan houkuttelevuutta ja sitoutuneisuutta työnantajaan on
edistetty pitkäjänteisellä työhyvinvoinnin kehittämisellä. Kaikissa
työyhteisöissä työskentelee ns. työhyvinvointivalmennuksen käyneitä
henkilöitä, jotka ylläpitävät ja esille nostavat käytännön arjessa
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työhyvinvoinnin kokemuksia. He aktivoivat työkavereitaan oman
yksilöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja seuraavat yhdessä esimiehen
kanssa työhyvinvoinnin tilannetta työyhteisön tasolla.
Työhyvinvointivalmentajia on koulutettu yli kymmenen vuoden ajan ja
koulutukset jatkuvat edelleen. Työnantajan näkökulmasta jokaisen
työntekijän oikeus on tulla huomioiduksi yksilöllisten vahvuuksien ja
voimavarojen osalta myös työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Kotihoidon lähihoitajien välittömän asiakastyön osuus on keskimäärin 57-
58%. Kotikäyntityön lisäksi kotihoidon henkilöstön työtehtäviin sisältyy
välillisiä työtehtäviä, kuten moniammatilliseen tiimityöhön liittyvät
palaverit, sekä Rai- ja väliarvioiden tekeminen ja kirjaaminen. Välittömän
asiakastyön osuutta ei ole mahdollista juurikaan kasvattaa kotihoitotyön
laatua heikentämättä.
Kotihoidon asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmalla olevista
käynneistä lähes kaikki ovat joko kotisairaanhoidon tai yhdistettyjä
kotisairaanhoidon ja kotipalvelun käyntejä. Kotisairaanhoidon
työtehtävät edellyttävät ammattikoulutetun henkilöstön käyttämistä,
mm. kaikki lääkehoitoon liittyvät työtehtävät ovat tällaisia tehtäviä, kuten
lääkkeiden antaminen muistisairaalle asiakkaalle ruokailun yhteydessä.
Kotihoidossa on jonkin verran palveluavustajia lähinnä ulkoilu- ja
saattotehtävissä, näissä tehtävissä on hyödynnetty myös nuoria
työllistettyjä. Vakituisten palveluavustajien määrää ei ole ollut mahdollista
lisätä.
Kotihoidon toimintatapojen ja sisällön kehittämiseen on panostettu.
Pirkanmaan sote-valmistelun yhteydessä toiminut Ikäneuvo -hanke toi
uutta kehittämisen voimaa koko Pirkanmaalle. Tampereella jo vuosia
toiminut asiakasohjaus levittäytyi lähes kaikkiin Pirkanmaan kuntiin ja
eritoten Lähitori-toiminta osoitti merkittävyytensä, nimenomaan osaavan
ohjauksen myötä. Jotta kotihoito ja kotona asuminen onnistuu ja suurin
osa ikääntyvistä ei tarvitse kotihoidon palveluja, on panostettava ennalta
ehkäiseviin palveluihin ja työhön. Tästä lähitori hyvänä ja vaikuttavana
esimerkkinä. Ikäneuvo -hankkeen myötä käynnistettiin kotihoidossa
moniammatillinen työskentely, jossa kaikille uusille kotihoidon asiakkaille
sekä asiakkaan toimintakyvyn heiketessä tehdään kokonaisvaltainen
geriatrinen arviointi (CGA).
Hatanpään puistosairaalan tiloissa käynnistyi maaliskuussa kotihoidon
tukipalveluna arviointi- ja kuntoutusosasto (Arvo). Osastolle tullaan
suoraan kotoa kotihoidon lääkärin ohjaamana. Osastolla selvitetään
toimintakyvyn heikkenemisen syitä, tehdään tarvittavat tutkimukset, sekä
käynnistetään hoito ja kuntoutus. Osastojakson pituus on maksimissaan
kaksi viikkoa ja asiakas kotiutuu osastolta omaan kotiin, jossa hoitoa ja
kuntoutusta jatketaan. Tavoitteena on reagoida toimintakyvyn
heikentymiseen riittävän varhaisessa vaiheessa, ilman että ikäihmisen
tarvitsee hakeutua hoitoon päivystyksen kautta.
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Lisäksi kotiutusta kehitetään jatkuvasti, jotta sairaalasta kotiutuminen
sujuisi nopeasti. KOHOTA -toiminta puolestaan valmentaa hoitaja-
lääkäriyhteistyötä sujuvammaksi ja näin kotona asuminen mahdollistuu
paremmin. Kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen panostamalla pyritään
mahdollistamaan toimintakykyisenä kotona asuminen. Fysio- ja
toimintaterapeuttien lisäksi kotihoidossa työskentelee myös lähihoitajan
koulutuksen omaavia henkilöitä, joilla on elämään sisältöä tuovia
kulttuuri- ja virikepainotteisia tehtäviä.
Hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia arvioidaan jatkuvasti
yhteistyössä CoHeWe-hankkeen kanssa. Parhaillaan kotihoidon
asiakkailla on kokeilussa älyvaaka, jonka avulla sydämen vajaatoimintaa
sairastavien painoa pystytään seuraamaan sydänpoliklinikalla päivittäin.
Tavoitteena on havaita sydämen vajaatoiminnan paheneminen
aikaisemmassa vaiheessa ja siten välttää sairaalahoidon tarve.
Kuvapuhelimen avulla kotihoidon asiakkaat voivat osallistua kotoa käsin
vuorovaikutteisiin ryhmiin, sekä seurata erilaisia esityksiä mm.
palvelukeskuksista ja saada hoitajalta ohjausta mm. lääkkeiden
ottamisessa.
Kotihoidon palvelujen rinnalla on kehitetty ja tarvetta on edelleen
kehittää ja lisätä kevyempiä, yhteisöllisyyttä tukevia palveluja yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Yhteinen keittiö
-hanke, yhteistyötä tehdään myös mm. Mummon kammarin
avunvälityksen kanssa.
Palvelurakennemuutoksesta huolimatta paine ympärivuorokautiseen
hoitoon siirtymiselle säilyy, kun ihminen ei enää pärjää kotona tuenkaan
turvin. Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet
ja vanhainkodin hoitovuorokaudet vähentyneet. Omaishoidon tuen
saajien kasvava määrä lisää osaltaan ympärivuorokautisen hoidon
tarvetta omaishoidon tuensaajien vapaiden järjestämiseksi.
Asumisen ratkaisuja Tampereella on kehitetty vuosia ja olemme
kansallisestikin olleet kehittämisen alustana esim. ympäristöministeriön
rahoittamissa hankkeissa. Hervannassa on kehitetty Keinupuiston
ikäihmisten asumista, rakennettua ympäristöä ja lähitorin tyyppistä
toimintaa. Kuuselan palvelukeskus on muuttunut monipuoliseksi
asumisen palvelualueeksi ja siellä sijaitsee mm. lähitori, senioriasumista,
palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. Koukkuniemen alue
tulee avautumaan entistä enemmän kaikenikäisten ihmisten
asuinalueeksi, kun alueelle suunnitellut normaalin asumisen talot alkavat
rakentua joidenkin vuosien kuluttua.
Tesoman hyvinvointikeskus ja sen ympärille rakentuva tehostetun
palveluasumisen yksikkö tulevat toimimaan kampusmaisesti ja alueella
yhdistyy eri-ikäisten asuminen samassa korttelissa. Hyvinvointikeskuksen
viereen rakentuvan (9/2020) tehostetun palveluasumisen yksikön
yhteyteen tulee myös välimuotoisia asumisen palveluja.
Hyvinvointikeskukseen saman katon alle muutti eri puolilla Tesomaa
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sijainneita sosiaali- ja terveyspalveluja. Keskuksessa tarjotaan kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluita ja sieltä saa matalan kynnyksen ohjausta ja
neuvontaa niin terveys-, sosiaali- kuin työllisyysasioissakin. Keskukseen
jalkautuu työntekijöitä myös Tampereen kaupungin keskitetyistä
palveluista, ja se toimii tukikohtana alueella toimiville perhetyön,
kotipalvelun ja kotihoidon työntekijöille. Nämä kaikki toimivat
kampusmaisesti yhtenä kokonaisuutena. Kampuksen lähellä toimii myös
Kotipirtin palvelukeskus, jonka toiminta laajenee enenevässä määrin
koko Tesoman alueelle.
Asumisen yksiköiden määrä ja tilanne ovat riittävät tällä hetkellä.
Kesäkuun tilastojen mukaan ikäihmisiä jonotti tehostettuun
palveluasumiseen 47 ja vanhainkotiin 9, yli 3 kuukautta jonottaneita ei
ollut lainkaan. Ikäihmisten määrä nousee kuitenkin Tampereellakin vielä
vuosia ja vaatii jatkuvaa reagointia ja palvelujen kehittämistä.
Kansallisten ikäihmisten laatusuositusten mukaan henkilöstömitoitus
ympärivuorokautisessa hoivassa tulisi olla vähintään 0,5 ja avustavan
henkilökunnan osalta 0,1. Ympärivuorokautisessa hoivassa
henkilökuntamitoitus kaupungin oman toiminnan osalta on hyvä.
Ostopalvelujen mitoitusvaatimus on 0,6, mutta eräiden yksityisten
tuottajien laatu ei ole ollut vaatimusten mukaista ja tähän on puututtu
Tampereen kaupungin valvonnan toimesta. Kesäkuun loppuun
mennessä kaikki yksiköt on tarkistettu yhteistyössä Länsi-Suomen
aluehallintoviraston kanssa ja poikkeamiin puututtu. Myös tämä vaatii
jatkuvaa seurantaa ja sopimuksen aikaisen toiminnan kehittämistä.
Tampereen kaupungin omien yksiköiden mitoitus:
mitoituksen alaiset
vakanssit

asiakasmä vakanssipohjainen
ärä
mitoitus

Urpula

58

80

0,73

Havula

56

78

0,72

Varpula

59

80

0,74

Iltala

58

77

0,75

Koivula

43

58

0,74

Jukola

30

45

0,67

Impivaara

48

69

0,70

Pispa A

34

45

0,76

Pispa B

39

60

0,65

Pohjolankatu 1.
25
krs

30

0,83

Pohjolankatu 2.
19
krs

30

0,63

Pohjolankatu 3.
19
krs

30

0,63

Toukola

60

0,80
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Pappilanpuisto

31

Fysioterapeutti

1

Lähihoitaja

26

Sairaanhoitaja

4
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45

0,69

Kaikki yhteensä 567
Vanhainkoti
yhteensä

274

373

0,73

Tehostettu
yhteensä

293

414

0,71

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Esittelijä korjasi perustelutekstin lauseen "Tampereen kaupungin
ikääntyvien kotihoidon tilanne on hyvä." muotoon "Tampereen
kaupungin ikääntyvien kotihoidon tilanne on pääosin hyvä. Puheenjohtaja
totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.
Liitteet

1 sotela_Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 358
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Mari Patronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 144, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 357, 26.08.2019
§ 144
Valtuustoaloite valtuutettujen aktiivisuusrekisterin perustamiseksi Tampereen kaupungin
sivuille - Aila Dündar-Järvinen
TRE:4590/00.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 144
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Riikka Viitaniemi puh. 050 526 3225 ja suunnittelija Taina
Lehmuskoski puh. 044 423 5633, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi, Taina Lehmuskoski
Liitteet

1 Valtuustoaloite, Aila Dündar-Järvinen

Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 357
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
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Perustelut
Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen esittää 18.6.2018
valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki perustaa valtuutettujen
aktiivisuusrekisterin sivuilleen. Taustana aloitteelle on Kuntalehden
kolumni, jossa on käsitelty kansanedustajan ja maakuntavaltuutetun
tehtävien hoitamista kaupunginvaltuutetun tehtävien lisäksi. Perusteluina
valtuustoaloitteessa todetaan yhdestä ja samasta rekisteristä kattavasti ja
ajantasaisesti löytyvä tieto kaupunginvaltuutettujen läsnäoloista ja
poissaoloista kokouksista (valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja
johtokunnat), valtuutettujen tekemät valtuustoaloitteet ja
valtuustokyselyt sekä puheenvuorot valtuuston kokouksissa. Aloitteessa
nähdään tärkeänä perustaa myös vastaava rekisteri jatkossa tulevien
maakuntavaltuutettujen osalta maakuntahallinnon sivuille.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen
toimeenpanon valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Tampereen kaupunki voi
ottaa kantaa vain kaupungin omien nettisivujen sisältöön.
Toimielinten pöytäkirjat sekä kaupunginvaltuuston kyselytuntien
pöytäkirjat löytyvät kaupungin päätöksenteon verkkosivuilta. Valtuuston
kokoukset ovat julkisia ja kuntalainen voi seurata niitä video- ja
radiolähetysten kautta. Valtuuston kokousten lisäksi tarvittaessa
pidettävä kyselytunti on myös julkinen. Valtuutettujen läsnäolo- ja
poissaolotiedot löytyvät toimielinten pöytäkirjoista. Tämän lisäksi
kaupunginvaltuuston verkkosivuille on lisätty raportti poissaolotiedoista
toimikaudella 1.6.2017–31.5.2021.
Kaupungin päätöksenteon verkkosivujen sidonnaisuusilmoituksista
löytyvät kuntalain mukaisten ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden
luottamus- ja virkatehtävät kaupungissa, johto- ja luottamustehtävät
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, kunnan
nimeämänä edustajan toimiminen sekä muut tehtävät.
Hallintosäännön 114 §:n mukaan valtuutetulla ja valtuutetun sijaan
saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Valtuutetut tekivät
vuoden 2018 aikana 61 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on
helmikuussa tehdyn katsauksen tilanteen mukaan lopullisesti käsitellyt
19. Vuonna 2018 käsiteltiin yhteensä 65 aloitetta, joista 15 aloitetta
talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2018 käsitellyistä aloitteista
joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstin mukaan ryhdytty 14 aloitteen
kohdalla. Näistä yksi oli talousarvioaloite. Tehtyjen valtuustoaloitteiden
määrä on aikaisempina vuosina ollut 66 kappaletta vuonna 2017 ja 48
kappaletta vuonna 2016.
Parhaillaan käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet löytyvät esityslista- ja
pöytäkirjahausta ja kuntalainen voi seurata ajantasaisesti
valtuustoaloitteiden toimielinkäsittelyä verkko- ja radiolähetysten kautta.
Hallintosäännön 144 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen
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toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä. Valtuustoaloitteiden osalta kaupunki suunnittelee
yhdessä Selma-päätöksentekojärjestelmän järjestelmätoimittajan kanssa
valtuustoaloitteiden koontisivuston laatimista kaupungin esityslista- ja
pöytäkirjahakuun. Koontisivusto koostaisi valtuustoaloitteet omalle
välilehdelleen, mikä helpottaisi kuntalaisille valtuustoaloitteiden
seuraamista ja niihin perehtymistä.
Kaupungin päätöksentekojärjestelmästä saadaan ajantasaista tietoa eri
toimielinten kokouksista ja kokoustietoja pystytään raportoimaan.
Tilastoja saadaan muun muassa toimielinten kokousten alkamisajoista,
päättymisajoista, kestoista sekä pykälämääristä. Koonti toimielimen eri
kokousten läsnäolijatiedoista sekä valtuutettujen puheenvuorojen
yhteiskestoista eivät siirry suoraan kokousraporttiin, vaan edellyttävät
yksittäisten kokouspöytäkirjojen läpikäymistä.
Valtuustoaloitteen johdosta hallintoyksikkö on laatinut ja julkaissut
valtuutettujen poissaolotietoraportin lisäksi toimielinten vuosiraportin
vuodesta 2018. Kesäkuussa julkaistu toimielinten vuosiraportti sisältää
tietoja kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, lautakunnista
sekä niiden jaostoista (pois lukien keskusvaalilautakunta ja
tarkastuslautakunta ja sen jaostot). Toimielinten vuosiraportti tullaan
jatkossa julkaisemaan vuosittain ja myös sen sisältöä kehitetään.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi, Taina Lehmuskoski
Liitteet

1 Valtuustoaloite, Aila Dündar-Järvinen
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§ 145
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
TRE:1044/00.01.03/2019
Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee
ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.
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§ 146
Kokousraportit
TRE:452/00.02.01/2019

Päätösehdotus
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 147, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 378, 09.09.2019
§ 147
Valtuutetun luottamustoimen päättyminen
TRE:5523/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi valtuutettuna
päättyy 16.9.2019.
Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eronpyyntö

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 378
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi valtuutettuna
päättyy 16.9.2019.
Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.
Perustelut
Anna-Kaisa Heinämäki on pyytänyt eroa mm. valtuuston jäsenyydestä
ottaessaan vastaan Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtajan toimen.
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Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Ottaessaan vastaan
kilpailukykyjohtajan toimen Anna-Kaisa Heinämäki menettää siten
vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.
Kuntalain 17 §:n mukaan jos valtuutetun on todettu menettäneen
vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa
valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Vihreän liiton ensimmäinen varavaltuutettu on Natalia Rincón.
Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta
määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Kokouskutsu
10.09.2019

Kaupunginvaltuusto, § 148, 16.09.2019
Kaupunginhallitus, § 379, 09.09.2019
§ 148
Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen sekä apulaispormestarin vaali
TRE:5524/00.00.03/2019
Kaupunginvaltuusto, 16.09.2019, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi
apulaispormestarina päättyy 16.9.2019.
Valitaan elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja
kiinteistölautakunnan apulaispormestari toimikaudeksi 17.9.2019 -
31.5.2021.
Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.
Tiedoksi
Valittu, Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eronpyyntö

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 379
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi
apulaispormestarina päättyy 16.9.2019.
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Valitaan elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja
kiinteistölautakunnan apulaispormestari toimikaudeksi 17.9.2019 -
31.5.2021.
Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.
Perustelut
Anna-Kaisa Heinämäki on pyytänyt eroa mm. elinvoima- ja
osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
apulaispormestarin tehtävästä ottaessaan vastaan Tampereen
kaupungin kilpailukykyjohtajan toimen.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee varsinaisista
valtuutetuista kolme apulaispormestaria toimikaudekseen.
Apulaispormestarit valitaan kukin erikseen ja eri vaalitoimituksilla kuin
lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Apulaispormestarien tehtävät ja
ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännön 35 §:ssä.
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Ottaessaan vastaan
kilpailukykyjohtajan toimen Anna-Kaisa Heinämäki menettää siten
vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.
Kuntalain 45 §:n mukaan apulaispormestari on luottamushenkilö.
Apulaispormestariin sovelletaan siten luottamushenkilöitä koskevia
kuntalain säännöksiä.
Apulaispormestarin vaaliin noudatetaan kuntalain säännöksiä. Vaali on
enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos
apulaispormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan,
ratkaisee arpa. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa
ilman vaalitoimitusta.
Tiedoksi
Valittu, Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset

