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§ 374
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa
käsiteltäväksi ennen kokousta jaetun lisäpykälän 386 § koskien
valtuuston iltakoulun järjestämistä 16.9.2019.
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§ 375
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Minna Minkkinen (varalle
Ilkka Sasi ja Jaakko Stenhäll).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 16.9.2019.
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§ 376
Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2019 (kehittämiskokousasia)
TRE:3175/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2019 merkitään tiedoksi.
Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden
tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle elokuun
toiminnan ja talouden katsauksessa, marraskuun tilinpäätösennusteessa
sekä tilinpäätöksessä.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholmille, talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Teppo Rantaselle,
johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle,
rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle sekä kehittämispäällikkö Matias
Ansaharjulle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Pekka Salmi saapui ja samalla varajäsen Ilpo Sirniö poistui kokouksesta.
Perustelut
Kaupungin tammi-heinäkuun ulkoinen tulos oli 10,0 milj. euroa
ylijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 24,1
milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 35,5
milj. euroa vertailujaksoa parempi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä
oli 54,7 milj. euroa.
Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2
milj. euroa alijäämäinen. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko
vuoden tulosennuste on 31,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,4 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Pieni ero
vuosisuunnitelmapoikkeamassa aiheutuu suunnitelman mukaisiin
poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019

30/2019

7 (33)

sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta
parantaa merkittävästi verotulojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan
kuitenkin toteutuvan 27,4 milj. euroa budjetoitua heikompana.
Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan
kasvavan 54,0 milj. euroa (4,6 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos
oli 3,7 %.
Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja
terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 20,6 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä
vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,9
milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen
koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä
työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän
vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Ylityksen
syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden
kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä
palvelusetelipäivähoidon laajentaminen.
Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,0
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu
maanvastaanoton tuottojen ja pysäköintimaksutuottojen alituksesta sekä
suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista.
Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 19,7
milj. eurolla. Ylityksestä noin 19,0 milj. euroa aiheutuu verotulojen
ennusteen kasvusta ja noin 0,8 milj. euroa valtionosuuksien ennusteen
kasvusta.
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 209,8 milj. euroa. Suurimmat
nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 75,0 milj. euron
investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 71,1 milj. euron investoinnit sekä
Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit.
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 25,0
milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten
vuoksi.
Vuosikate-ennuste on 84,0 milj. euroa, mikä kattaa 40 %
tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.
Kaupungin lainakannan ennuste on 790,3 milj. euroa, mikä on 119,7 milj.
euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on
3 305 euroa.
Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan
27,4 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019

30/2019

8 (33)

yksiköiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylitysten
estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle
talousraportoinnin yhteydessä.
Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on jatkettava toiminnan ja
talouden yhteensovittamista, mikä on tammi-heinäkuun toteuman
perusteella laaditun tilinpäätösennusteen perusteella haastavaa. Kaikkien
toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä
ja mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia ei saa valmistella tai
käynnistää.
Talouskatsauksen materiaaliin voi tutustua osoitteessa https://public.
tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Talouskatsaus72019
/Etusivu
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto-palvelualueet-
liikelaitokset
Liitteet

1 Talouskatsaus 7_2019, esitysmateriaali
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§ 377
Investointitaso talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmakaudelle 2021-2023
(kehittämiskokousasia)
TRE:845/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Investointitaso talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmakaudelle
2021-2023 hyväksyttiin.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan lisäponnen:
Kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän mahdollisuutta uusien
yhdyskuntahankkeiden kuten Ojalan ja Viinikanlahden infran ja
palvelukiinteistöjen toteuttamista Hiedanrannan mallia hyödyntäen
kaupungin taseen ulkopuolelle.
Eriävä mielipide
Lassi Kaleva ilmoitti eriävän mielipiteen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Investointitaso talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmakaudelle
2021-2023 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle,
kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille, hankejohtaja Tero Tenhuselle sekä
kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki poistui keskustelun kuluessa.
Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavat ehdotukset:
"Muutosehdotus:
Kaupunki ei toteuta Näsijärven Vaitinaron vesistötäyttöä, eikä myöskään
nosta Näsijärven pohjaan sedimentoitua/betonoitua nollakuitua.
Tampereen kaupunginhallitus katsoo, että toimenpiteet aiheuttaisivat
liian suuren riskin herkän pohjavesialueen tuhoutumiseen.
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Ponsiehdotus:
Raitiotien 2-osan (Pyynikintori-Lentävänniemi) rakentamisen tarve
arvioidaan vuonna 2020 uudelleen. Tarvittaessa raitiotien kakkososan
toteutus oheistöineen siirretään esimerkiksi 5 vuodella eteenpäin.
Aikalisä tarjoaa merkittävän näköalaikkunan tulevaisuuden trendeihin
Tampereen työllisyyden, kaupungin vetovoiman ja asukasmäärän
kehittymiseen liittyen.
Raitiotien kakkososan rakentamisen arvioimisessa otetaan huomioon
kaupungin talouskehitys, etenkin tulevat tilinpäätökset ja budjetit, sekä
kaupungin talouden tasapainottamisen tuomat realiteetit. Kaupungin
heikon talouskehityksen niin vaatiessa ja pormestariohjelmassa mainitun
kustannus-hyötyarvion niin edellyttäessä, kaupungilla on valmius siirtää
ratikan kakkososan toteutuspäätös ja rakentaminen tulevaisuuteen."
Ilkka Sasi teki seuraavan ponsiehdotuksen:
”Kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän mahdollisuutta uusien
yhdyskuntahankkeiden kuten Ojalan ja Viinikanlahden infran ja
palvelukiinteistöjen toteuttamista Hiedanrannan mallia hyödyntäen
kaupungin taseen ulkopuolelle. ” Pekka Salmi ja Jaakko Stenhäll
kannattivat Sasin ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi Kalevan ehdotusten rauenneen koska niitä ei ollut
kannatettu.
Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli Sasin ehdotuksen saamaa
kannatusta ja totesi, ettei sitä ollut hyväksytty yksimielisesti ja siitä oli
äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Sasin ponsiehdotus JAA,
ponsiehdotuksen hylkäys EI. Äänestyksen tulos: Sasin ponsiehdotus
hyväksyttiin äänin 12-1.
Äänestys
Sasin ponsiehdotus JAA, ponsiehdotuksen hylkäys EI.
JAA
Kalle Kiili
Minna Minkkinen
Kirsi Kaivonen
Anne Liimola
Pekka Salmi
Jaakko Stenhäll
Jaakko Mustakallio
Olga Haapa-aho
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
Kalervo Kummola
Lauri Lyly
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Ei
Lassi Kaleva
Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta päätöksenteon
jälkeen.
Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarviokehyksen 17.6.2019.
Kehysvaiheessa ei vielä määritelty investointien tasoa talousarviovuodelle
2020 eikä taloussuunnitelmavuosille 2020-2023. Kaupunginhallitus päätti
kesäkuussa pidetyssä talousseminaarissaan, että kaupunginhallitukselle
järjestetään kesän jälkeen tilaisuus, jossa kaupunginhallitus
käsittelee tulevien vuosien investointitasoja.
Kaupunginhallitukselle on valmisteltu alustava investointiesitys vuodelle
2020 sekä vuosille 2021-2023. Esitys vuoden 2020 nettoinvestoinneiksi on
200,2 milj. euroa ja investointien rahavirta (nettoinvestoinnit - pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustulot) on 182,3 milj. euroa. Vuosien
2021-2023 alustava investointisuunnitelma nousee noin 660 milj. euroon.
Investointien valmistelussa on painotettu sisäilmaongelmaisten
rakennusten peruskorjausta ja uudisrakentamista sekä kaupungin
kasvuun vastaamista, minkä vuoksi investointitaso on korkea.
Investointitaso on suuri siitä huolimatta, että taloussuunnitelmakauden
investointeja on karsittu 150 milj. eurolla.
Talonrakennushankkeita on suunniteltu toteutettavaksi neljän vuoden
aikana noin 418 milj. eurolla. Lisäksi talonrakennushankkeita
suunnitellaan toteutettavan leasing-rahoituksella vuosina 2020-2023
yhteensä 50 milj. eurolla. Talonrakennushankkeissa korostuu
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osuus, joka on nousemassa noin
261 milj. euroon. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leasing-
rahoituksella toteutetaan hankkeita 18 milj. eurolla.
Kaupungin kasvuun ja olemassa olevan infran kunnossapitoon esitetään
taloussuunnitelmakaudella 2020-2023 kohdistettavan 162 milj. euroa.
Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmiin esitetään 57
milj. euroa. Maan esirakentamiseen ja rakentamiskelpoiseksi
saattamiseen esitetään 50 milj. euroa.
Investointitarve ja investointien määrä pysyy erittäin korkeana koko
taloussuunnitelmakauden 2020-2023. Lähes puolet investointien
kokonaismäärästä kertyy talonrakennushankkeista. Tulevien vuosien
investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta voidaan osittain
kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja harkitulla omaisuuden
myynnillä sekä vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla.
Taloussuunnitelmakauden yhteensä 860 milj. euron investointien lisäksi
osa investoinneista on suunniteltu toteutettavaksi vain, jos myyntivoitot
toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempana. Näitä ehdollisia
investointeja on taloussuunnitelmakaudella 2020-2023 yhteensä 140 milj.
euroa. Summasta Keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien osuus on
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55 milj. euroa ja keskusvirastotalon laajennuksen ja perusparannuksen
osuus 50 milj. euroa.
Investointien tulevien vuosien suunnitteluprosessia uudistetaan niin, että
kaupunginhallitus linjaa vuosittain kevättalvella seuraavan
talousarviovuoden ja lisäksi kolmen seuraavan taloussuunnitelmavuoden
investointitason, jonka pohjalta valmistellaan talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan esitettävät investoinnit. Tämä lisää investointien
valmistelun suunnitelmallisuutta ja kaupunginhallitus pystyy ohjaamaan
paremmin investointien valmistelua. Kesän kehyspäätöksessä
kaupunginhallitus käsittelee tarkennettua investointiesitystä ja linjaa
myös mitä ehdollisesti toteutettavia investointeja voidaan seuraavien
vuosien aikana valmistella ja toteuttaa, jos omaisuuden myyntivoittoja
kertyy talousarviota enemmän. Tarvittaessa kaupunginhallitus voi
kehyspäätöksessä nostaa tai laskea suunniteltua investointitasoa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain kaupunginhallituksen esityksestä
talousarviovuoden ja taloussuunnitelman investoinnit.
Erityisesti suurten talonrakennushankkeiden toteuttamisen vuoksi
investointien tulorahoitustavoitteen tavoitteeksi esitetään
taloussuunnitelmakaudelle asetettavaksi noin 60 prosentin taso. Tällöin
taloussuunnitelmakaudelle suunniteltu vuotuinen noin 215 milj. euron
keskimääräinen investointitaso edellyttäisi noin 130 milj. euron
vuosikatetta. Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2020
kehyksessä vuosikate oli 86,3 milj. euroa. Tällöin nettoinvestointien tason
tulisi olla 145 milj. euroa, jotta tulorahoitus kattaisi 60 prosenttia
nettoinvestoinneista.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila, Marko
Sivunen, Mikko Nurminen, Matias Ansaharju, Teppo Rantanen, Virpi
Ekholm, Tero Tenhunen, Markus Kiviaho
Liitteet

1 Investointiesitys talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023
2 Investointien valmisteluprosessin uudistaminen ja vuosien 2020–2023
investointitaso
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§ 378
Valtuutetun luottamustoimen päättyminen
TRE:5523/00.00.03/2019
Valmistelija / 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
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.
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
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§ 379
Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan
apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen sekä apulaispormestarin vaali
TRE:5524/00.00.03/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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.
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.
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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
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§ 380
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3337/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh.040 806 2969, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hyväksytään, koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 §
17 tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 25.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 13.6.2019 § 17. Päätös koski
päätoimisen tuntiopettajan ottamista virkasuhteeseen 1.8.2019 -
31.7.2020 Tampereen seudun ammattiopistoon.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että työnantajan tulee edistää
yhdenvertaisuutta eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita. Hän
katsoo, että pitkän, alan ammatillisen työhistorian, koulutuksen ja 15
vuoden opettajan työkokemuksen perusteella hänet olisi tullut kutsua
haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian
valmistelussa hakijat on asetettu eriarvoiseen asemaan kutsumalla kaikki
muut hakijat haastateltaviksi.
Oikaisuvaatimuksen johdosta rekrytointiprosessia on tarkasteltu
uudelleen ja todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän jättämiselle
haastattelematta ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita. Oikaisuvaatimus on
syytä tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisuusperusteella hyväksyä,
koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 17 tekemä päätös kumota ja asia
palauttaa takaisin valmisteluun.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
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Lakimies Minna Kaipinen:
Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi,
päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen
valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Satu Kuivasto,
Jari Jokirinne
Liitteet

1 Liite Kh 9.9.2019_oikaisuvaatimus § 17 automaalaus
2 Liite Kh 9.9.2019_Ote -Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen
Tampereen seudun ammattiopistoon ajalle 1.8.2019-31.7.2020
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§ 381
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3335/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 4418 813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hyväksytään, koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 §
18 tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 25.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 13.6.2019 § 18. Päätös koski
päätoimisen tuntiopettajan ottamista virkasuhteeseen 1.8.2019 -
31.7.2020 Tampereen seudun ammattiopistoon, autotekniikan
osaamisalalle.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että työnantajan tulee edistää
yhdenvertaisuutta eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita. Hän
katsoo, että pitkän, alan ammatillisen työhistorian, koulutuksen ja 15
vuoden opettajan työkokemuksen perusteella hänet olisi tullut kutsua
haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian
valmistelussa hakijat on asetettu eriarvoiseen asemaan kutsumalla kaikki
muut hakijat haastateltaviksi.
Oikaisuvaatimuksen johdosta rekrytointiprosessia on tarkasteltu
uudelleen ja todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän jättämiselle
haastattelematta ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita. Oikaisuvaatimus on
syytä tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisuusperusteella hyväksyä,
koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 18 tekemä päätös kumota ja asia
palauttaa takaisin valmisteluun.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
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Lausunnot
Lakimies Minna Kaipinen:
Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi,
päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen
valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Satu Kuivasto,
Jari Jokirinne
Liitteet

1 Liite Kh 9.9.2019_oikaisuvaatimus § 18 autotekniikka aikuiset
2 Liite Kh 9.9.2019_Ote -Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen
Tampereen seudun ammattiopistoon ajalle 1.8.2019-31.7.2020

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019

30/2019

20 (33)

§ 382
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3334/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 4418 813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hyväksytään, koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 19
tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 25.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 13.6.2019 § 19. Päätös koski
päätoimisen tuntiopettajan ottamista virkasuhteeseen 1.8.2019 -
31.7.2020 Tampereen seudun ammattiopistoon, autotekniikan
osaamisalueelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että työnantajan tulee edistää
yhdenvertaisuutta eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita. Hän
katsoo, että pitkän, alan ammatillisen työhistorian, koulutuksen ja 15
vuoden opettajan työkokemuksen perusteella hänet olisi tullut kutsua
haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian
valmistelussa hakijat on asetettu eriarvoiseen asemaan kutsumalla kaikki
muut hakijat haastateltaviksi.
Oikaisuvaatimuksen johdosta rekrytointiprosessia on tarkasteltu
uudelleen ja todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän jättämiselle
haastattelematta ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita. Oikaisuvaatimus on
syytä tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisuusperusteella hyväksyä,
koulutusjohtaja Mäkitalon 13.6.2019 § 19 tekemä päätös kumota ja asia
palauttaa takaisin valmisteluun.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
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Lakimies Minna Kaipinen:
Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi,
päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen
valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Satu Kuivasto,
Jari Jokirinne
Liitteet

1 Liite Kh 9.9.2019_oikaisuvaatimus § 19 autotekniikka mamu
2 Liite Kh 9.9.2019_Ote -Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen
Tampereen seudun ammattiopistoon ajalle 1.8.2019-31.7.2020
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§ 383
Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta virkasuhteeseen Tampereen
seudun ammattiopistoon
TRE:3327/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 4418 813, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hyväksytään, johtaja Kallioisen päätös 12.6.2019 § 116
kumotaan ja asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 22.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus johtaja,
ammatillinen koulutus Outi Kallioisen päätökseen 12.6.2019 § 116.
Oikaisuvaatimus koskee päätoimisen tuntiopettajan ottamista toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon,
autotekniikan osaamisalalle, 1.8.2019 alkaen.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että työnantajan tulee edistää
yhdenvertaisuutta eikä se saa syrjiä työntekijöitään tai työnhakijoita. Hän
katsoo, että pitkän, alan ammatillisen työhistorian, koulutuksen ja 15
vuoden opettajan työkokemuksen perusteella hänet olisi tullut kutsua
haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan asian
valmistelussa hakijat on asetettu eriarvoiseen asemaan kutsumalla kaikki
muut hakijat haastateltaviksi.
Oikaisuvaatimuksen johdosta rekrytointiprosessia on tarkasteltu
uudelleen ja todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän jäämiselle
haastattelematta ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita, kun muut hakijat,
jotka eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja, on kutsuttu haastatteluun. Tästä
syystä esitetään, että on tarkoituksenmukaista hyväksyä oikaisuvaatimus,
kumota 12.6.2019 tehty päätös ja palauttaa asia takaisin valmisteluun.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
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Lakimies Minna Kaipinen:
Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi,
päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen
valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Satu Kuivasto,
Jari Jokirinne
Liitteet

1 Liite Kh 9.9.2019_oikaisuvaatimus § 116 asentaja.pdf
2 Liite Kh 9.9.2019_Ote Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen
seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen
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§ 384
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi lukuun ottamatta asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019
päätöksiä 128 § Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus sekä 135 §
Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siten, että
kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta asunto- ja kiinteistölautakunnan
4.9.2019 päätöksiin 128 § Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus sekä
135 § Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019
- lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan 26.8.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 24 Lausunto luonnoksesta lasten osallistumisoikeuksien
tilannekuvaukseksi, 29.08.2019
§ 25 Lausunto taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän
uudistamistarpeista, 05.09.2019
Hankejohtaja
§ 52 Tampereen taidemuseon ympäristön kehityssuunnittelu ja
yhteensovittaminen, lisätyö, 03.09.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 104 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, päivitys,
04.09.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 104 Joukkoliikenteen järjestelmäuudistuksen konsultointisopimuksen
jatkaminen LMJ Oy:n kanssa., 04.09.2019
§ 105 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taidekokonaisuus
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Hämeensillan vaneriaitoihin, 04.09.2019
§ 106 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, valoinstallaatio, 04.09.2019
§ 108 Kissanmaankadun rakentaminen, 04.09.2019
Kiinteistöjohtaja
§ 569 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa,
02.09.2019
Pelastusjohtaja
§ 82 Palotalon hankinta, 04.09.2019
Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 2 Ensihoitajan virkaan nimeäminen, 30.08.2019
§ 3 Ensihoitajan virkaan nimittäminen, 30.08.2019
§ 4 Ensihoitajan virkaan nimeäminen, 05.09.2019
Pormestari
§ 84 Vieraanvaraisuus Alihankinta 2019 -messuille 24.9.2019, 30.08.2019
§ 85 Vieraanvaraisuus Euroopan vihreiden valtuuskunnalle 9.11.2019,
30.08.2019
§ 86 Vieraanvaraisuus Kokoomuksen Naisten Liitto ry:lle 15.11.2019,
30.08.2019
§ 87 Tampereen kaupunginhallituksen vierailu Turkuun 3.9.2019,
30.08.2019
Strategiajohtaja
§ 26 Option käyttäminen koskien liikelahjojen ja jakotuotteiden
hankintaa, 02.09.2019
Tietohallintojohtaja
§ 68 Projektipäällikön työpanoksen hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Office
365 -käyttöönottoprojektiin, 29.08.2019
§ 69 Oy Raisoft Ltd:n kanssa tehdyn sopimuksen muuttaminen,
03.09.2019
§ 71 Myyntilaskujen välityspalvelusopimuksen jatkaminen, 05.09.2019
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Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
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§ 386
LISÄPYKÄLÄ: Valtuuston iltakoulu 16.9.2019 - Kaavoitus ja suojelu
TRE:5564/00.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Valtuustolle järjestetään iltakoulu maanantaina 16.9.2019 klo 15.00-16.30.
Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen
tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Perustelut
Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään
seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan
valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan
selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan
niistä.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun
voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista
alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston
pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa
puheenvuoroja.
Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää iltakoulu maanantaina
16.9.2019 kello 15.00 - 16.30.
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Iltakoulussa käsitellään kaavoitusta ja suojelua.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on todennut, että iltakoulu
valtuutetuille voidaan järjestää maanantaina 16.9.2019 klo 15.00 - 16.30.
Iltakouluun osallistumisesta aiheutuvat luottamushenkilöiden
ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100,
Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Mikko Nurminen, Aino Jokinen
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Kunnallisvalitus
§380, §381, §382, §383
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§374, §375, §376, §377, §378, §379, §384, §385
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§386
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

