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§ 292
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti käsitellä 295 §:n
jälkeen Tilaomaisuuden ajankohtaiskatsauksen, joka merkitään tiedoksi
309 §:ään.
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§ 293
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Olga Haapa-aho ja Kirsi Kaivonen
(varalle Kalle Kiili ja Anne Liimola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 1.7.2019.
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§ 294
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:784/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
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
Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 17.6.2019
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§ 295
Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019
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 5/2019 merkitään tiedoksi.
Toimintayksiköiden tulee jatkaa toimenpiteitä talousarvioylitysten
ehkäisemiseksi. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle
vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä. Vuoden 2020
talousarviovalmistelussa ei ole lupa valmistella tai käynnistää mitään
uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia.
Perustelut
Kaupungin tammi-toukokuun ulkoinen tulos oli 4,2 milj. euroa
ylijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 12,9
milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 18,5
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. Toukokuun tilanteen perusteella laadittu koko
vuoden tulosennuste on 32,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,4 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Pieni ero aiheutuu suunnitelman
mukaisiin poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion
sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta
parantaa merkittävästi verotulojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan
kuitenkin toteutuvan 26,8 milj. euroa budjetoitua heikompana.
Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan
kasvavan 53,5 milj. euroa (4,5 prosenttia). Vuonna 2018 toimintakatteen
muutos oli 3,7 prosenttia.
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Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja
terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 19,5 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 1,8 milj. euroa. Ylityksen
syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden
kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä
palvelusetelipäivähoidon laajentaminen.
Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,6
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu
pysäköintimaksutuottojen ja maanvastaanoton tuottojen 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 219,6 milj. euroa. Suurimmat
nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 83,0 milj. euron
investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 71,1 milj. euron investoinnit sekä
Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit.
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 15,2
milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten
vuoksi.
Vuosikate-ennuste on 84,5 milj. euroa, mikä kattaa 39 prosenttia
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.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 vuoteen 2020 ulottuvan
talousohjelman. Vuonna 2019 tavoitellaan yhteensä noin 23 milj. euron
tuloksia. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuraavan kerran elokuun
toiminnan ja talouden katsauksen yhteydessä. Talousohjelman
toimenpiteillä saavutettujen tulosten kokonaismäärästä raportoidaan
tilinpäätöksessä.
Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan
26,8 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien
yksiköiden on jatkettava toimenpiteitä ylitysten estämiseksi ja
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toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin
yhteydessä.
Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa jatketaan toiminnan ja talouden
yhteensovittamista, mikä on tammi-toukokuun toteuman perusteella
laaditun tilinpäätösennusteen perusteella haastavaa. Kaikkien
toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä
ja talousarviovalmistelussa ei mitään uusia palveluja tai palvelujen
laajentamisia saa valmistella tai käynnistää.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja
liikelaitokset
Liitteet

1 Talouskatsaus 5/2019, esitysmateriaali
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§ 296
Tampereen Asemakeskuksen yleissuunnitelman jatkokehittäminen
TRE:306/00.01.02/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja
hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, puh. 044 430 9968, 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 Asemakeskuksen yleissuunnitelman vaihtoehto 2
on hankkeen osapuolten tavoitteiden mukainen ja mahdollistaa
hankkeen toteutuksen.
Tampereen Asemakeskuksen yleissuunnitelman vaihtoehto 2
hyväksytään asemakeskuksen jatkokehittämisen pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä hankejohtaja Tero Tenhuselle.
He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen keskustan kehittämisessä strategisesti merkittävin
kokonaisuus on asemanseutu eli henkilöratapiha lähiympäristöineen.
Tampereen Kannen ja kannen areenan rakentaminen on jo käynnissä.
Kannen pohjoispuolelle sijoittuva Asemakeskus on koko keskustan ja
uuden kaupunginosan ja elämysalueen toiminnan ja saavutettavuuden
olennainen osa.
Asemanseudusta muodostuu kaupungin kehittymisen myötä Tampereen
merkittävin toimistotyöpaikkojen ja lukuisten yritysten keskittymä. Sinne
rakennetaan myös runsaasti asuntoja ja uudentyyppinen matkakeskus.
Alueen kaupunkirakenteen tiivistyminen, toimintojen luonteva
limittyminen, hyvät joukkoliikenneyhteydet yhdistettynä kevyen
liikenteen väyliin sekä sujuvat matkaketjut tukevat osaltaan Tampereen
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kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Asemanseudun kehittäminen
toteuttaa kaupunkistrategiaa, pormestariohjelmaa, Viiden Tähden
Keskustan kehittämisohjelmaa ja hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitetta.
Tampereen Asemakeskus on paitsi keskustan alueen merkittävin
kaupunkikehityshanke myös valtakunnallinen liikennejärjestelmän
kehittämishanke. Asemakeskus palvelee kaikkia liikennemuotoja ja on
useimpien kaupungissa ja kaupunkiseudulla tehtävien matkojen
solmukohta. Asemakeskuksessa yhdistyvät matkaketjut paikallisista
kansainvälisiin. Asemakeskus palveluineen on keskeinen osa uuden Kansi-
kaupunginosan saavutettavuutta ja toimintaa.
Tampereen Asemakeskuksen suunnittelun ja rakentamisen
onnistumiseksi tarvitaan kaupungin omien ponnistelujen lisäksi
edunvalvontaa. Tampereen kaupunkiseudun ja valtion väliset MAL-
aiesopimukset antavat siihen hyvän pohjan. Vuosien 2016- 2019
aiesopimuksessa todetaan, että ”Tampereen kaupunki ja valtio kehittävät
Tampereen asemakeskusta Suomen kasvukäytäväkeskuksena ja
valtakunnallisena solmukohtana. Asemakeskus yhdistää
kaupunkikeskustan osat ja synnyttää houkuttelevan asuin- ja
yrityskohteen. Lisäraiteen suunnittelu välillä Tampere- Riihimäki etenee ja
luo edellytyksiä seudullisille, kansallisille ja kansainvälisille matkaketjuille”.
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakeskuksen rakenteellisen
kokonaisratkaisun periaatteet kaupungin tavoitteeksi jatkosuunnittelulle
tammikuussa 2018. Sen jälkeen on yritetty löytää tämän
periaateratkaisun ja osapuolien tavoitteiden mukainen taloudellisesti
sekä toiminnallisesti hyväksyttävä ratkaisu. Yleissuunnittelu keskeytettiin
joulukuussa 2018, koska ei löydetty ratkaisua, joka täyttäisi osapuolten
asettamat yhteiset tavoitteet.
Alkuvuonna 2019 Asemakeskuksen ohjausryhmä päätti, että on syytä
tutkia toinenkin vaihtoehto, jossa tavoitellaan sellaista taloudellisesti,
teknisesti ja kaupunkikuvallisesti parempaa ratkaisua, joka täyttäisi
yhteiset tavoitteet paremmin ja jonka osapuolet voisivat hyväksyä. Tämän
jälkeen myös kaupunginhallitus linjasi keskustan kehitysohjelman
tilannekatsauksen yhteydessä, että "Asemakeskuksen yleissuunnitelmalle
laaditaan vaihtoehtoinen ratkaisu. Ennen 2019 kesää tuodaan
kaupunginhallitukselle linjattavaksi, tehdäänkö yleissuunnitelma
olemassa olevan yleissuunnitelmaratkaisun (vaihtoehto 1.) vai
valmistellun vaihtoehtoisen ratkaisun (vaihtoehto 2) pohjalta, jotta
yleissuunnittelu saadaan laadittua 2019 loppuun mennessä ja I-vaiheen
asemakaava on mahdollista saada hyväksyttyä 2020 aikana."
Asemanseudun seuraavat vaiheet käynnistyvät Tampereen Kannen
pohjoisosan jälkeen arviolta vuonna 2025. Nyt yleissuunnittelun
kohteena oleva alue toteutuu pitkän ajan kuluessa riippuen
markkinoiden kysynnästä. Alueen kaavoituskin tulee tästä syystä
tapahtumaan vaiheittain, joiden on toteutuakseen oltava taloudellisesti
realistisia. Tämä on ollut aiemmin laaditun yleissuunnitelman
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periaateratkaisun eli vaihtoehto 1:n keskeisin ongelma. Sen
toteuttaminen olisi kaupungille taloudellisesti raskas eikä se tuota
alueen kiinteistönomistajille taloudellisen kehittämisen yhtälöä, jolla
hankkeen voisi toteuttaa. Suurin haaste heti ensimmäisen vaiheen osalta
on ollut, että yleissuunnitelma-alueen eteläpäässä olemassa oleva
kiinteistö rakennuksineen muutetaan pääosin julkisiksi alueiksi mikä
synnyttää merkittäviä kustannuksia hankkeelle. Tästä syystä vaihtoehto 1:
ssä taloudellisen tasapainon saavuttaminen ei ole mahdollista huolimatta
merkittävästä rakennusoikeuden määrästä. Tätä ei voi
verrata Tampereen Kansi hankkeeseen, jonka toteutumisen ehtona ja
taakkana ei ollut olemassa olevien kiinteistöjen muuttaminen julkisiksi
alueiksi. Olemassa olevan kiinteistön muuttaminen yleiseksi alueeksi
ja rakennusoikeuden osittainen sijoittuminen radan päälle tuottavat
kalliin taloudellisen yhtälön, jolla hankkeen ensimmäinen vaihe ei
toteudu. Vaihtoehdon vaiheistettavuus on toteutettavuuden
kannalta erittäin haasteellinen. Vaihtoehto 1:een kuuluva
pitkä luiskamaisesti n. 15m:n korkeuteen kannelle nouseva puisto
sijoittuu kokonaan kovalle maalle olemassa olevan kiinteistön
paikalle. Lisäksi suunnittelun edessä on osoittautunut, että
Rautatienkatuun rajautuva kalteva puisto soveltuu
heikosti virkistysalueeksi. Vaihtoehdossa alueen pohjoispäässä nykyiseen
Posteljooninpuistoon sijoittuva rakennusoikeus on haasteellinen ja
toisaalta vaikeuttaa entisen postitalon kehittämistä.
Vaihtoehtoisessa suunnitelmaratkaisussa eli vaihtoehto 2:ssa
rakennusoikeutta syntyy yleissuunnitelma-alueen eteläosaan runsaasti
enemmän kovalle maalle kansirakentamisen sijaan. Rakennusmassat on
vaihtoehdossa sijoitettu siten, että puistomainen yhteys pohjoiskannelle
säilyy. Vaihtoehto 2:n edellyttämät investoinnit erityisesti
yleissuunnittelualueen eteläosassa ovat merkittävästi pienemmät.
Vaihtoehto 2 täyttää osapuolten asettamat tavoitteet ja on taloudellisesti
vaiheistettavissa. Taloudellinen yhtälö mahdollistaa tässä tapauksessa
myös olemassa olevan kiinteistön purkamisen. Ensimmäiseen vaiheeseen
kuuluu koko ratapihan ja Rautatienkadun välinen alue aseman
länsipuolella Tampereen Kannen pohjoispäästä aina vanhalle postitalolle
asti. Ensimmäinen vaihe ei edellytä radan päälle
rakentamista. Seuraavien vaiheiden toteutusjärjestys aseman itäpuolella
ja aseman kohdalla kannella täsmententyy myöhemmin.
Vaihtoehto 2:ssa aluekokonaisuuden laatu, käytettävyys ja
saavutettavuus ovat paremmat. Kaupunkiympäristössä tärkeän
kaupunkivihreän määrä on hieman suurempi vaihtoehto 2:ssa, vaikka
puistoa on etelässä kavennettu. Tämä johtuu osittain siitä, että
Posteljooninpuistoon ei rakenneta vaan puisto pääosin säilyy ja entisen
postitalon kehittäminen on saatu kytkettyä osaksi
yleissuunnitelmaa. Vaihtoehdossa alueen eteläpäässä aseman edestä
kiilamainen tasaisesti Tampereen Kannen ja areenan aluetta kohti
johdattava puisto muodostaa mielenkiintoisen ja houkuttelevan vehreän
yhteyden ja julkisen urbaanin kaupunkitilan, jonka varrelle ja jopa alle
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syntyy luontevasti liiketiloja ja palveluita. Vaihtoehto 2:n
suunnitteluratkaisussa kannen ja Rautatienkadun sekä asema-aukion
korkeuserot on onnistuttu ratkaisemaan innovatiivisesti
ja hienovaraisesti.
Yleissuunnittelualueen vaiheeseen I pohjoispäässä kuuluvan niinsanotun
postitalon ja Posteljooninpuiston reunoilla hankeosapuolten
rakennusmassat on sijoitettu kovalle maalle ja osapuolten tavoitteet
täyttyvät myös siellä rakennusoikeuksien ja vaiheistettavuuden
näkökulmasta.
Vaihtoehto 1:ssä on massiivinen matkakeskuskatos nykyisen aseman
kohdalla. Näyttävyydestään huolimatta se on koettu haasteellisena
ratkaisuna sellaisenaan. Suunnittelun aikana on havaittu, että alueen
eteläosaan sijoittuva monitoimiareena tarvitsee toisen
vetovoimatekijän yleissuunnittelualueen pohjoispäähän. Vaihtoehto 2:ssa
matkakeskuskatoksen paikalle on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja
vetovoimaiselle kohteelle. Kyseessä voisi olla julkinen rakennus tai joku
muu vastaava luonteva ja houkutteleva ihmisten kohtaamispaikka. Nyt
valmistellussa vaihtoehto 2:ssa katoksen
paikalle aseman kohdalle kaupunginosan sydämeksi on esitetty julkista
talvipuutarhaa lisäämään alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kyseinen
vetovoimatekijä voi olla joku muukin toiminto, joka voidaan ratkaista
siinä vaiheessa, kun aseman kohdalle sijoittuvan kannen kaavoitus on
ajankohtaista.
Vaihtoehtojen vertailu on esitetty ja havainnollistettu liitteenä olevassa
esitysmateriaalissa. Yhteenvetona vertailusta todettakoon, että
vaihtoehto 2 tarjoaa toteuttamiskelpoisen ja jäsentyneemmän ratkaisun
kuin vaihtoehto 1. Molemmissa vaihtoehdoissa tavoitellaan suunnilleen
samaa noin 200 000 kerrosneliömetrin kehittämisen kokonaisuutta.
Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on noin 800 työpaikkaa ja noin
1000 asuntoa mahdollistava kokonaisuus, jossa toimitilaa olisi 40% ja
asumista 60%. Rakentamisen määrä olisi tällöin noin 87 000 k-m2.
Yleissuunnittelualueen eteläosan kiinteistön nykyiset rakennukset
esitetään purettavaksi joka tapauksessa molemmissa vaihtoehdoissa.
Hanketalouden kannalta keskeinen kysymys on kuinka kalliita ratkaisuja
joudutaan tekemään, jotta alueelle saadaan syntymään tavoiteltua uutta
rakennusoikeutta. Yleissuunnitelmavaihtoehtojen hanketalouden ero
syntyy siitä, kuinta paljon niissä syntyy rakennusoikeutta, paljonko siitä
joudutaan sijoittamaan kannelle ja kuinka suuren muut investoinnit
vaihtoehdot sisältävät. Yleissuunnitteluvaiheessa tuottojen ja
kustannusten arviointia on tehty hankkeen osapuolien yhteisen
hanketalouden näkökulmasta karkealla tasolla. Keskeisiä tunnuslukuja
verrattaessa Vaihtoehto 2 tuottaa nettovaikutuksiltaan hanketalouden
näkökulmasta yli kaksikymmentä miljoonaa euroa
edullisemman ratkaisun ilman, että kaupunkikuvasta tai laadusta
joudutaan tinkimään. Hanketalouden on oltava kaikille osapuolille
kannattava, jotta hanke yleensä voi edetä.
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Valittavan vaihtoehdon taloudellinen toteutettavuus on erittäin keskeinen
tekijä, koska on huomioitava, että samaan aikaan ensimmäisen vaiheen
toteutuksen yhteydessä on varauduttava asematunnelin
matkakeskusratkaisun uusiin yhteyksiin välilaitureille ja Viinikankadun
ajotunneliin asemakeskukseen. Yleissuunnittelun eteneminen
tavoitellussa aikataulussa mahdollistaa kehittämisen yhteensovittamisen
valtion suunnitelmissa olevan Tampereen henkilöratapihan kymmenien
mijoonien eurojen arvoiseen kehittämiseen sekä maanalaisen
pysäköintiverkoston seuraavan vaiheen toteuttamiseen.
Asemakeskushankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt vaihtoehtoisen
suunnitelman jatkokehittämisen pohjaksi. Ohjausryhmä totesi sen olevan
taloudellisesti, teknisesti ja kaupunkikuvallisesti alkuperäistä ratkaisua
parempi ja se täyttää osapuolten yhteiset tavoitteet. Vaihtoehtoinen
suunnitelma vastaa kaupungin tavoitteita alueen kehittämiselle,
mahdollistaa hankkeen etenemisen ja on taloudellisesti kaupungille
toteuttamiskelpoisempi. Kaupungin etujen mukaista on yleissuunnittelun
jatkaminen vaihtoehtoisen suunnitelman pohjalta, koska se
mahdollistaa hankkeen etenemisen ja siten asemanseudun kehittämisen
strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Tero Tenhunen, Elina Karppinen,
Veikko Vänskä, Marjut Ahponen, Ari Vandell, Virpi Ekholm, Heli
Toukoniemi
Liitteet

1 Kh 24.6.2019 Tampereen Asemakeskus yleissuunnitelman
jatkokehittäminen
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§ 297
Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma
TRE:4220/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Eriävä mielipide
Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma
hyväksytään.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma
merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle ja tiimiesimies Iida Ruoraselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Esitän, että sivulta 14 poistetaan lause: 'Tavoite on kasvattaa muuta
osuutta suhteessa humanitaarisiin tulijoihin, ei vähentää humanitaarista
muuttoa.'
Esitän myös, että ohjelmaa muutetaan siten, että suorittavan tason
osaajia / alhaisen tulotason osaajia houkutellaan pääsääntöisesti jo
Suomessa laillisesti asuvista ihmisistä, ei ulkomailta."
Puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotuksen saamaa kannatusta
ja totesi sen rauenneen koska sitä ei ollut kannatettu.
Perustelut
Tampereen kaupunki käynnisti keväällä 2019 kansainvälisen osaamisen
ja maahanmuuton strategisen ohjelman laadinnan. Tavoitteena on ollut
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luoda Tampereen kaupungille ensimmäinen kansainväliseen osaamiseen
ja maahanmuuttoon keskittyvä strateginen ohjelma pohjautuen
Tampereen kaupungin strategiaan. Ohjelmalla vastataan Tampereen
kaupungin asettamiin tavoitteisiin edistää kansainvälisten osaajien
(mukaan lukien kansainväiset opiskelijat ja kansainväliset tutkijat)
houkuttelua, maahanmuuttajien integraation ja työelämäyhteyksien
edistämistä, kansainvälisen vetovoiman edistämistä osaajien silmissä
sekä ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kiinnittämistä aktiivisina
toimijoina osaksi yhteiskuntaa. Kansainvälisen osaamisen ja
maahanmuuton strateginen ohjelma on laadittu vuosille 2019–2024 ja se
sisältää neljä teemakokonaisuutta toimenpiteineen.
Strategisen ohjelman laatimisprosessi on ollut osallistava ja siihen on
kutsuttu laajasti eri maahanmuuttotyössä ja kansainvälisen osaamisen
parissa toimivia julkisia ja yksityisiä toimijoita. Prosessin aikana on
järjestetty kolme työpajaa, joihin on osallistunut yhteensä 85 henkilöä
sekä avoin kysely (englannin- ja suomenkielisenä) kohderyhmälle sekä
sidosryhmille. Kyselyyn saatiin yhteensä 27 vastausta. Lisäksi strategisen
ohjelman pohjana ja taustatietona on hyödynnetty seuraavia asiakirjoja:
Tampereen kaupungin strategia ja visio 2030, Pormestariohjelma,
Tampereen kaupungin talousarvio 2019, Elinvoima- ja
kasvupalveluallianssin kehitysohjelma 2019–2020, Tampereen
kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2017–2021 ja Juha Sipilän hallituksen
hyväksymä poikkileikkaava Talent Boost -toimenpideohjelma sekä
maahanmuuttajien osaamiskeskusohjelma.
Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma
viedään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Regina Saari, Mari Taverne, Taru Kuosmanen, Reija
Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Mika Raunio (mika.raunio@utu.fi)
Liitteet

1 Kh 24.6.2019 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen
ohjelma
2 Kh 24.6.2019 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen
ohjelma, kooste
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§ 298
Jääkiekon miesten vuoden 2019 maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista
palkitseminen
TRE:4343/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tampereen kaupunki palkitsee Arttu Ilomäen, Henri Jokiharjun, Kristian
Kuuselan ja Niko Ojamäen vuoden 2019 miesten jääkiekon
maailmanmestaruuden saavuttamisesta 3.000 euron henkilökohtaisilla
stipendeillä.
Palkitsemisohjetta täydennetään niin, että stipendin saaneet urheilijat
voivat halutessaan osoittaa stipendinsä myös tamperelaisen
junioriurheilun tukemiseen.
Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä
497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki palkitsee Arttu Ilomäen, Henri Jokiharjun, Kristian
Kuuselan ja Niko Ojamäen vuoden 2019 miesten jääkiekon
maailmanmestaruuden saavuttamisesta 3.000 euron henkilökohtaisilla
stipendeillä.
Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä
497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.
Kokouskäsittely
Asian esittelijä, Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen uuden toisen
ponnen, joka kuuluu seuraavasti:
"Palkitsemisohjetta täydennetään niin, että stipendin saaneet urheilijat
voivat halutessaan osoittaa stipendinsä myös tamperelaisen
junioriurheilun tukemiseen."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Perustelut
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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 525
urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä
aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten
tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi
poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.
Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti olympialajissa saavutetusta
maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista joukkuelajissa palkitaan
3.000 euron henkilökohtaisella stipendillä.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Slovakiassa toukokuussa
2019 pelatuissa maailmanmestaruuskilpailuissa kultamitalin.
Maailmanmestaruus on miesten maajoukkueen kolmas.
Kultajoukkueessa olivat mukana Tapparan pelaajat Kristian Kuusela ja
Niko Ojamäki. Lisäksi maailmanmestarijoukkueessa pelasivat
tamperelainen Arttu Ilomäki sekä tamperelaistaustainen Henri Jokiharju.
Palkitsemisen periaatteiden mukaisesti kaupunki palkitsee
poikkeuksellisesta urheilumenestyksestä urheilijoita ja joukkuelajien
valmentajia.
Lausunnot
Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu
152.000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan
mukaan. Määrärahaa on jäljellä 114.320 euroa.
Tiedoksi
Arttu Ilomäki, Henri Jokiharju, Kristian Kuusela, Niko Ojamäki, Lauri
Savisaari, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Taru Kuosmanen
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§ 299
Taekwon-don vuoden 2019 maailmanmestaruushopeamitalista palkitseminen
TRE:4352/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, 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 kaupunki palkitsee Kalle Kiviojan taekwon-don
maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 2019 saavutetusta
voimamurskauksen hopeamitalista 1.000 euron stipendillä.
Stipendi maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä
497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 525
urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä
aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten
tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi
poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.
Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti kansainvälisen olympiakomitean
tunnustamassa ei-olympialajissa (ns. Sport Accord -lajit) saavutetusta
maailmanmestaruuskilpailujen hopeamitalista yksilölajissa palkitaan
1.000 euron henkilökohtaisella stipendillä. ITF Taekwon-Do rinnastuu
palkitsemisperiaatteissa Sport Accord -lajeihin, vaikka ei ole
kansainvälisen olympiakomitean tunnustamien lajien joukossa.
Aikuisten ja junioreiden ITF Taekwon-Don maailmanmestaruuskilpailut
järjestettiin Saksan Inzellissä 22. - 28.4.2019. Tampereen Taekwon-Do
seura ry:n urheilija Kalle Kivioja saavutti kisoissa voimamurskauksen MM-
hopeamitalin.
Lausunnot
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Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu
152.000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan
mukaan. Määrärahaa on jäljellä 114.320 euroa.
Tiedoksi
Kalle Kivioja, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Taru
Kuosmanen
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§ 300
Räpyläuinnin vuoden 2018 maailmanmestaruuskultamitalista palkitseminen
TRE:4342/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, 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 kaupunki palkitsee Terhi Ikosen räpyläuinnin
maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 2018 saavutetusta kultamitalista
2.000 euron stipendillä.
Stipendi maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä
497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 525
urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä
aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten
tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi
poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.
Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti kansainvälisen olympiakomitean
tunnustamassa ei-olympialajissa (ns. Sport Accord -lajit) saavutetusta
maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista yksilölajissa palkitaan 2.000
euron henkilökohtaisella stipendillä.
Tampereen Urheilusukeltajat ry:n urheilija Terhi Ikonen saavutti
räpyläuinnin 1 500 metrin matkan maailmanmestaruuden 17.7.2018
Belgradissa. Ikonen paransi mestaruusuinnissa omaa Suomen
ennätystään, joka on nyt 18 sekuntia nopeampi kuin vastaavan matkan
miesten Suomen ennätys.
Tieto maailmanmestaruudesta tuli kaupungille valmentajan kautta vasta
alkuvuodesta 2019.
Lausunnot
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Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu
152.000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan
mukaan. Määrärahaa on jäljellä 114.320 euroa.
Tiedoksi
Terhi Ikonen, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Taru
Kuosmanen
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§ 301
Oikaisuvaatimus Tampereen kaupungin tiederahaston apurahapäätökseen
TRE:7373/02.04.02/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, 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 tiederahaston toimikunnan apurahapäätöksestä
hylätään.
Perustelut
Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunta on kokouksessaan
14.3.2019 päättänyt vuoden 2019 apurahoista. Päätökset on annettu
postin kuljetettavaksi 1.4.2019. Päätöksestä on tehty 11.4.2019
päivätty oikaisuvaatimus, jota on perusteltu sillä, että oikaisuvaatimuksen
tekijä on katsonut tarvitsevansa apurahaa tieteellisen uransa
rakentamiseen.
Tiederahaston toimikunta on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta
lausunnon 7.5.2019, jossa todetaan muun ohella, että tiederahaston
toimikunta on kokouksissaan arvioinut hakemukset tieteellisen
asiantuntemuksensa ja kokemuksensa nojalla
tarkoitusmukaisuusharkinnalla. Kaikki toimikunnan käytettävissä olevat
varat on jaettu eikä varojen rajallisuuden vuoksi apurahaa voida myöntää
kaikille hakijoille. Kielteinen apurahapäätös koskee kuitenkin vain kyseistä
vuotta. Hakija voi hakea apurahaa uudestaan. Tiederahaston toimikunta
esittää, että oikaisuvaatimus tulisi hylätä.
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
tai on muuten lainvastainen. Tiederahaston toimikunnan
päätösvalmistelussa on noudatettu kaupungin avustustoimintaa koskevia
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yleisohjeita sekä hyvän hallinnon periaatteita. Toimikunta ei ole ylittänyt
toimivaltaansa, päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä
eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.
Ottaen huomioon liitteenä oleva tiederahaston toimikunnan lausunto ja
siinä esitetyt perustelut päätöstä ei ole syytä muuttaa myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.
Osa päätöksen liitteistä sisältää henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei
julkaista kaupungin internetsivuilla.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Tiederahaston toimikunta, Lassi Anttila, Aino
Jokinen

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.06.2019

24/2019

25 (56)

§ 302
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen nuorisovaltuuston edustajille toimielimissä
toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:8011/00.01.05/2018
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
Nuorisovaltuuston kahdelle edustajalle myönnetään läsnäolo- ja
puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan, sivistys- ja
kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja
kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa toimikaudella
1.6.2019 - 31.5.2021.
Nuorisovaltuuston edustajille maksetaan 20 euron suuruinen
kokouspalkkio osallistumisesta lautakunnan kokoukseen.
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää läsnäolo- ja
puheoikeuden myöntämisestä vaikuttamistoimielinten edustajille
lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa. Läsnäolo-oikeutta ei
kuitenkaan voida antaa silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa
pidettäviä tietoja.
31.5.2019 päättyneellä toimikaudella nuorisovaltuuston
kahdella edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja
terveyslautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja
osaamislautakunnan, asunto- ja kiinteistölautakunnan,
yhdyskuntalautakunnan, Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunnan kokouksissa.
Lautakuntien osalta käytäntö on koettu hyödylliseksi. Sen sijaan
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan
kokouksissa nuorisovaltuutettujen läsnäoloa ei ole pidetty
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tarkoituksenmukaisena, sillä operatiivisen yksikön johtokunnassa ei
käsitellä palvelutasoon tai tarjontaan vaikuttavia asioita.
Nuorisovaltuusto valitsee edustajat järjestäytymiskokouksessaan.
Valinnassa noudatetaan tasa-arvolakia.
Tiedoksi
Päivi Laukamo, Laura Saartoala, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginhallitus, § 303, 24.06.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 76, 12.06.2019
§ 303
Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi - Noora Tapio ym.
TRE:9328/03.00.01/2017
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 303
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, 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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Noora Tapio, Maritta Närhi
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 12.06.2019, § 76
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee maassa ilman laillista
oleskeluoikeutta. Paperittomia ovat muun muassa:
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, joita ei pystytä
palauttamaan kotimaahansa ja jotka jäävät laittomasti
oleskelemaan maahan
EU:n ulkopuolelta maahan saapuneet henkilöt, jotka eri syistä ovat
jääneet ilman oleskelulupaa
EU kansalaiset, joilla ei ole vakuutusturvaa (esim. romanikerjäläiset)
muut näihin rinnastettavat henkilöt
Tampereella oleskelevien paperittomien henkilöiden määrää on vaikea
arvioida. Sosiaalipäivystyksen kautta keväällä 2019 on autettu kolmea
yksittäistä paperitonta henkilöä, lisäksi sosiaalipäivystykseen on tullut
muutamia asiaa koskevia kyselyitä. Poliisin arvion mukaan Tampereella
oleskelee yksittäisiä paperittomia henkilöitä. Paperittomien oleskelu
keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulla heitä on
eniten. Arviointia vaikeuttaa se, että paperittomat liikkuvat kaupungista
toiseen ja myös Euroopan maiden välillä.
Aloitteessa todetaan, että Tampereen on otettava toiminnassaan
huomioon paperittomien kasvava määrä ja varmistettava, että myös
heitä kohdellaan kuten Suomen hyväksymät YK:n ihmisoikeudet ja
perustuslakikin edellyttävät. Aloitteen tekijät edellyttävät, että Tampereen
kaupunki ryhtyy toimiin, jotta jokaiselle maassaolostatukseen katsomatta
taataan Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten
edellyttämät oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin, toimeentuloon
ja majoitukseen. Terveyspalvelut tulee tarjota samassa laajuudessa kuin
turvapaikanhakijoille.
Lisäksi aloitteessa esitetään, että paperittomille tulee tarjota omalla
kielellä tietoa siitä, mihin palveluihin he ovat oikeutettuja, ja että tiedot
tarjolla olevista palveluista löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta
ainakin suomeksi, englanniksi ja paperittomien yleisimmin käyttämillä
kielillä. Kaupungin henkilöstöä tulee kouluttaa siten, että työntekijät ovat
tietoisia paperittomille tarjottavista palveluista ja heitä ohjeistetaan
tarjoamaan paperittomille tietoa heidän oikeuksistaan.
Lopuksi aloitteessa esitetään, että kaupungin soveltuvat virastot
selvittävät, miten kyseisten virastojen toimialalla voidaan edistää
paperittomien ihmisoikeuksia.
Selvitys palveluiden saatavuudesta Tampereella keväällä 2019:
Terveyspalvelut
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Kaikilla on oikeus saada kiireellistä hoitoa. Terveydenhuoltolain 50 §:n
mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa
kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, onko henkilö kunnan asukas tai
onko hänellä oikeus muulla perusteella terveyspalveluihin.
Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan:
äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden
vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä
arviota ja hoitoa. Näissä tapauksissa hoidon aloittamista ei voida
pitkittää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu.
kiireellistä suun terveydenhuoltoa, mielenterveyshoitoa,
päihdehoitoa ja psykososiaalista tukea.
Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi tapahtuu terveydenhuollon
päivystysyksikössä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan
kiireellisen hoidon tarpeen. Kyse on lääketieteellisestä arviosta, joka
perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoitokäytäntöihin.
Tampereella kiireellisen terveydenhuollon tarpeessa hakeudutaan Tays
ensiapu Acutaan. Kiireellisen hoidon saaminen on mahdollista myös
terveysasemilla. Aikuisille järjestetään kiireellinen ja välttämätön
hammashoito päivystys- tai kiireellisen hoidon vastaanotoilla.
Kiireettömän hoidon antaminen:
Palveluihin hakeutuvat alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset
ovat oikeutettuja laajoihin terveyspalveluihin. Äitiys- ja
lastenneuvolapalvelut järjestetään Tampellan neuvolassa. Koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollon palvelut alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille
järjestetään tavanomaiseen tapaan kaikille niille, jotka ovat oppilaina tai
opiskelijoina jossain Tampereen kaupungin alueen koulussa tai
oppilaitoksessa. Raskauden ehkäisyneuvontapalveluita tarjotaan
neuvolapalveluiden ja opiskeluterveydenhuollon osana sekä
nuorisoneuvolassa ja ehkäisyneuvolassa. Myös raskaudenkeskeytyshoito
erikoissairaanhoidossa kustannetaan. Sairausasioissa alle 18-vuotiaille
(muut kuin opiskelijat) voi varata ajan terveysasemalle. Lastentautien
erikoislääkäri on konsultoitavissa lasten ja nuorten poliklinikalla.
Terveyspalveluiden neuvonta antaa terveyteen liittyvää neuvontaa ja
ohjantaa kaikille sinne soittaneille.
Aloitteessa viitataan perussairauksien hoitamattomuuden vaikutuksiin
sekä rokottamattomuuden ja tarttuvien tautien hoitamattomuuden
vaikutuksiin. Kaikki lapset saavat suomalaisen neuvolaohjelman
mukaisesti myös rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lisäksi, sekä
yksilöiden että väestön turvaamiseksi, olisi tärkeää tarjota
tuhkarokkorokotetta kaikille maassa oleskeleville aikuisille, joilla ei ole
sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tuhkarokkoa vastaan.
Epidemiatilanteissa voidaan rokotteita tarjota tartuntojen leviämisen
ehkäisemiseksi kansalaisstatuksesta riippumatta.
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Tarttuvan taudin akuuttivaihe on usein kiireellistä hoitoa vaativa tilanne.
Myös muiden kuin ehdottoman kiireellistä hoitoa vaativien tarttuvien
tautien hoito on järkevää varhaisvaiheessa yksilötasolla taudin
komplisoitumisen estämiseksi, ja väestötasolla taudin leviämisen
ehkäisemiseksi.
Tampereella toimii vapaaehtoisten lääkäreiden ja muiden
terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämä terveyspiste Global Clinic
yhteistyössä seurakuntien kanssa. Global Clinicillä paperittomat pääsevät
lääkärin vastaanotolle ilmaiseksi ja anonyymisti. Henkilöt, jotka eivät ole
oikeutettuja laajoihin terveyspalveluihin iän tai raskauden perusteella tai
eivät ole kiireellisen hoidon tarpeessa, voidaan ohjata hakeutumaan
Global Clinicin terveyspisteelle.
Sosiaalipalvelut ja taloudellinen tuki
Ensisijaisesti laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen avun
tarpeeseen vastataan kunnissa. Mikäli henkilö hakeutuu omatoimisesti
Kelaan, Kela tarkistaa henkilön oleskeluoikeuden ulkomaalaisrekisteristä
ja ratkaisee, onko henkilöllä oikeutta toimeentulotukeen. Kiireellisen
sosiaalihuollon tarpeessa olevat asiakkaat Kela ohjaa kuntaan, jossa
tehdään kokonaisarvio henkilön avun tarpeesta. Kela ohjaa laittomasti
maassa oleskelevat vapaaehtoisen paluun järjestelmään.
Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on
oikeus saada kiireellisessä tapauksessa hänen yksilölliseen tarpeeseensa
perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. STM:n
ohjeiden mukaisesti hätämajoituksen yhteydessä tarjottava ruoka ja muu
aineellinen apu ovat ensisijaisia tukimuotoja. Tilapäistä asumista
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.
Tavoitteena on löytää henkilön tilanteeseen tarkoituksenmukainen
ratkaisu. Tilanteessa tulee arvioida myös muu sosiaalihuollon kiireellisen
avun tarve.
Mikäli laittomasti maassa oleskeleva henkilö tarvitsee välttämätöntä
kiireellistä apua, hänet ohjataan Tampereella sosiaalipäivystykseen.
Sosiaalipäivystyksestä voidaan tarvittaessa selvittää
Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta, onko tukea hakeva henkilö
vastaanottopalveluiden piirissä. Tampereen kaupungissa on kirjattu
toimintasuunnitelma laittomasti maassa oleskelevien hätämajoituksesta
(7.4.2017). Hätämajoitukseen voi hakeutua Tampereen
vastaanottokeskuksesta tai sosiaalipäivystyksen kautta. Henkilökunta
tarkistaa tulijan henkilöllisyyden, tarvittaessa oleskeluoikeus voidaan
selvittää maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta. Palveluun
hakeutunut saa tarvittaessa pakkauksen, joka sisältää hygieniatarvikkeita,
tarvittavia astioita, peiton ja pyyhkeen.
Hätämajoitusta varten on varattu tilapäisen asumispalvelun tiloja.
Hätämajoituksessa asuville toimitetaan ruokatarvikkeita kerran viikossa.
Mikäli majoittujia on enemmän, ateriat tilataan Voimialta ja henkilökunta

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.06.2019

24/2019

31 (56)

jakaa ruuan sovittuna ajankohtana. Hätämajoituksessa asuville
järjestetään tarvittava kiireellinen terveydenhuolto (ks. kohta
terveydenhuolto) sekä reseptilääkkeet. Palveluun hakeutuvat saavat
tarvittaessa oikeudellista neuvontaa sekä ohjausta ja neuvontaa
vapaaehtoisesta paluusta. Hätämajoituspalvelussa on saatavilla
sosiaaliohjausta. Arvion ja päätöksen henkilön tarvitsemista kiireellisistä
palveluista tekee aina sosiaalihuollon ammattihenkilö.
Maahanmuuttovirasto tarjoaa neuvontaa ja ohjausta vapaaehtoiseen
paluuseen. Tampereella ohjausta ja neuvontaa vapaaehtoiseen
paluuseen on saatavilla sosiaalipäivystyksestä ja Vastaanottokeskuksesta.
Perhepalvelut ja lastensuojelun palvelut
Paperittomien perheiden lapset ovat oikeutettuja sosiaalihuoltolain (shl
12 §) ja lastensuojelulain (lsl 16 §) mukaisiin kiireellisiin palveluihin.
Lastensuojelupalveluiden järjestämisestä vastaa lapsen oleskelukunta
riippumatta siitä, onko lapsi merkitty väestörekisteriin. Suomea
velvoittavan Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan kaikissa julkisen
tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai
lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti
otettava huomioon lapsen etu. Tämä velvoite kohdistuu siis kaikkiin
viranomaisiin ja koskee kaikkia Suomessa oleskelevia lapsia heidän
statuksestaan riippumatta. Perhepalveluihin ja lastensuojelun palveluihin
voi hakeutua ja voidaan ohjata sosiaalipäivystyksen kautta.
Varhaiskasvatus ja perusopetus
Lapsilla on oikeus perusopetukseen.
Omakielinen neuvonta
Kaikkia Tampereella asuvia ja oleskelevia palvelee Tampereen kaupungin
ylläpitämä maahanmuuttajainfo MAINIO. Se on matalan kynnyksen
neuvontapiste, josta saa vastauksia ja palveluohjausta omalla kielellä.
Kielivalikoimassa on tällä hetkellä arabia, bulgaria, dari, englanti, espanja,
kiina, kurdi-sorani, lao, persia, portugali, ranska, somali, thai ja venäjä,
joista kullakin on nettisivuilla (https://www.tampere.fi/maahanmuuttajat.
html). Viikoittaiset aikataulut löytyvät myös kulttuuritalo Laikusta.
Mainioon kulttuuritalo Laikkuun voi tulla ilman henkilöllisyytensä tai
oleskelulupansa todentamista kuka tahansa, joka haluaa tietoa
Tampereen palveluista. Vasta tarkempi yhteydenotto esimerkiksi
asiakkaan henkilökohtaisessa asiassa Kelaan tai Migriin edellyttää
henkilöllisyyden todentamista. Mainiolla on tarjolla ainakin vuoden 2020
loppuun myös mobiilisovellus ”Neuvoo”, jonka asiakas voi ladata
ilmaiseksi sekä Applen että Androidin App Storeista. Myös sen kautta voi
olla yhteyksissä yleisimmillä kielillä.
Järjestöjen tarjoamat palvelut
Tampereen seurakunnat on järjestänyt vastaanottotilat vapaaehtoisille
terveydenhoitoalan ammattilaisille, jotka ylläpitävät Tampereella
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paperittomien terveydenhoitoa tukevaa Global Clinic toimintaa. Lisäksi
seurakunnilla on rekrytoituna joukko lakiasioiden asiantuntijoita, jotka
voivat tarvittaessa auttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita
mahdollisissa oikaisuissa tai esimerkiksi uuden hakemuksen tekemisessä,
jos hakijan olosuhteissa on tapahtunut oleellisia muutoksia. Maassa
oleskeleville paperittomille voidaan antaa normaalia diakonista apua
(keskusteluapu, ruoka-apu ja poikkeustapauksissa myös pieniä
taloudellisia avustuksia) täysin samoilla periaatteilla kuin muillekin
Tampereella asuville tai oleskeleville ihmisille.
Tiedottaminen ja henkilöstön koulutus
Tampereen kaupungin ulkoisilla internetsivuilla on tieto, että Tampereen
kaupunki tarjoaa hätämajoitusta laittomasti maassa oleskeleville
paperittomille. Palveluun hakeudutaan sosiaalipäivystyksen kautta.
Tiedon yhteydessä on sosiaalipäivystyksen puhelinnumero.
Kukin palvelu järjestää tarvittaessa omalle henkilöstölleen koulutusta
tarpeellisessa laajuudessa.
Turvallisuus
Aloitteessa todetaan, että yhteiskuntarauhan kannalta on riski, jos syntyy
ihmisjoukkoja, jotka elävät vastentahtoisesti järjestäytyneen
yhteiskunnan ulkopuolella ilman välttämätöntä huolenpitoa. Tilanne
altistaa nämä ihmiset rikollisuudelle, hyväksikäytölle ja
radikalisoitumiselle. Tampereen kaupungin riskienhallinnan näkemys on,
että palveluiden piirissä oleminen on parempi vaihtoehto ja vähentää
riskejä.
Kustannusvaikutukset
Kela korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset
kiireellisestä sairaanhoidosta, joka on annettu henkilölle, jolla ei ole
kotikuntaa Suomessa ja jonka hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei ole
saatu perittyä asiakkaalta. Korvaus perustuu rajat ylittävästä
terveydenhuollosta annettuun lakiin (1201/2013). Korvauksen saaminen
edellyttää, että kunta tai kuntayhtymä on yrittänyt periä sairaanhoidon
kustannuksia asiakkaalta tai muualta (esim. vakuutusyhtiö). Valtio korvaa
vain kiireellisen sairaanhoidon. Jos kunta on päättänyt laajemmasta
palveluvalikoimasta, se vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista kokonaan
itse. Kunnalla on myös mahdollisuus päättää luopua laittomasti maassa
oleskeleville henkilöille annettavan kiireellisen sairaanhoidon todellisten
kustannusten perimisestä, mutta siinä tapauksessa kunnalla ei ole
oikeutta valtion korvaukseen.
Kunta tai kuntayhtymä voi saada Kansaneläkelaitokselta valtion
korvausta kustannuksista myös silloin, kun kiireellistä sosiaalipalvelua on
annettu kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle, joka on
saanut hakemukseensa kielteisen päätöksen ja jonka vastaanottopalvelut
ovat lakanneet. Korvausta maksetaan välttämättömänä huolenpitona
annetun ruoan, lääkkeiden ja tilapäisen asumispalvelun kustannuksista.
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Edellytys on, että kiireellinen sosiaalipalvelu on annettu kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, joka ei ole enää
vastaanottopalveluiden piirissä.
Yhteenveto
Tampereen kaupunki on järjestänyt palvelut ilman laillista
oleskeluoikeutta kunnassa asuville ja oleskeleville henkilöille
lainsäädännön ja annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavassa
laajuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden neuvonta ja
ohjauspalveluiden henkilöstölle on annettu toimintaohjeet. Mikäli
palveluihin hakeutumisessa tai palveluiden saatavuudessa ilmenee
ongelmia, ohjeita voidaan tarkentaa ja henkilöstön perehdytystä lisätä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 sotela 12.6_Valtuustoaloite - Noora Tapio
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Kaupunginhallitus, § 304, 24.06.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 75, 12.06.2019
§ 304
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin lastensuojelutilanteen selvittämiseksi,
toimenpidesuunnitelman tekemiseksi sekä työntekijöiden aseman parantamiseksi - Aila
Dündar-Järvinen
TRE:6929/05.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 304
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäälikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, 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
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, Maria Päivänen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 12.06.2019, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Päivänen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloitteessa (22.10.2018) on ehdotettu, että
Tampereen kaupunki selvittää välittömästi lastensuojeluasiakkaiden
tilanteen, tekee toimenpidesuunnitelman lastensuojeluun johtavien
tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi sekä ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin
lastensuojelun piirissä toimivien työntekijöiden aseman ja
työolosuhteiden parantamiseksi.
Lastensuojelun sosiaalityön kuormittava tilanne on tunnistettu. Työ
lastensuojelun sosiaalityössä on vaativaa ja henkisesti kuormittavaa ja
lisäksi työmäärä on paisunut kohtuuttomaksi. Työntekijöiden esiin
nostamat epäkohdat on koottu ja epäkohtiin on lähdetty etsimään
ratkaisuja.
Tampereen kaupunki on perustanut lasten, nuorten ja perheiden
palvelulinjalle sisäisen projektin, jonka tehtävänä on sosiaalityön
saatavuuden turvaaminen lastensuojelun ja lapsiperheiden
sosiaalityössä. Tehtävään on palkattu määräaikainen projektipäällikkö
4.3.2019 alkaen vuoden 2019 ajalle, joka työskentelee tiiviisti niin
henkilöstön, kuin esimiesten ja näistä koottujen kehittämisryhmien
kanssa. Projektin tehtävänä on edistää uusien sosiaalityöntekijöiden
rekrytointia ja olemassa olevien sosiaalityöntekijöiden sitoutumista
organisaatioon. Lisäksi projektissa kehitetään sosiaalityön työolosuhteita
yhdessä työntekijöiden kanssa mm. kehittämällä työhyvinvointia ja
työturvallisuutta sekä johtamista ja osaamista. Kaikki kehittämistyö
perustuu työryhmiin ja työpajoihin, joissa yhdessä henkilöstön ja
esimiesten kanssa etsitään uusia toimintatapoja tavoitteisiin
pääsemiseksi.
Sosiaalityöntekijöiden työmäärän kohtuullistamiseksi Tampereen
kaupunki on lisännyt vuodelle 2019 sosiaalityöntekijöiden vakansseja
yhteensä 14. Kuusi uutta vakanssia lapsiperheiden sosiaalityössä
kasvattaa sosiaalityöntekijöiden määrän 19:sta 25:een ja lastensuojelun
avohuollossa 31:stä 37:ään. Lisäksi sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö
kasvaa yhdellä sosiaalityöntekijällä ja yhdellä johtavalla
sosiaalityöntekijällä. Näiden vakanssien myötä työntekijäkohtaiset
asiakasmäärät laskevat lapsiperheiden sosiaalityössä 78:sta noin 60:een,
lastensuojelun avohuollossa 41:stä 35:een ja sijais- ja jälkihuollossa 44:stä
41:een.
Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on valtakunnallisestikin pulaa erityisesti
lastensuojelussa. Tästä johtuen kaupungin on kehitettävä toimintaansa
muutoinkin siten, että Tampere olisi sosiaalityöntekijöille haluttu
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työnantaja. Tähän liittyen sosiaalityöntekijöiden palkkausta on tarkistettu
1.4.2019 alkaen siten, että tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3400
euroa kuukaudessa, kun se vielä vuoden 2018 lopussa oli 3070,82 euroa
kuukaudessa.
Tampereen kaupunki julkaisi 11.4.2019 haettavaksi 21 sosiaalityöntekijän
vakanssia lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa. Rekrytointia
kehitettiin kevään aikana mm. tehostamalla näkyvyyttä sekä mediassa
että sosiaalisessa mediassa ja lehti-ilmoittelua laajennettiin Pirkanmaan
ulkopuolelle. Tehtäviin saatiin 43 hakemusta, joista 31 tuli
sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttäviltä henkilöiltä.
Työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta sitoutumista työnantajaan on
kevään aikana pyritty edistämään myös mm. työstämällä
kehittämistyöryhmissä perehdyttämistä, sosiaalityön osaamisen
kehittämisen suunnitelmaa ja toimenpiteitä väkivallan uhan ja sen
olemassaolon kuormittavuuden vähentämiseksi. Työryhmien
jatkotyöskentelyssä paneudutaan mm. sosiaalityön työolosuhteiden ja
työkyvyn hallinnan teemoihin sekä sosiaalityön johtamisjärjestelmään ja
esimiesten rooleihin erityisesti henkilöstöjohtamisen osalta.
Keskeistä lastensuojelun työmäärän hillitsemisen osalta on myös
yhtäaikainen ennalta ehkäisevien toimien kehittäminen, jota tehdään
Tampereella aktiivisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
painottaa ongelmien ennaltaehkäisyä ja monialaista yhteistä työskentelyä
perheiden tukemiseksi. Siinä määritellyistä kehittämiskohteista
esimerkiksi perhekeskustoimintamallin kehittämisen tavoitteena on
tehostaa perheiden saamaa tukea ja ennalta ehkäistä
lastensuojelutarpeen syntymistä. Pormestarin nimeämä Lasten, nuorten
ja perheiden palveluiden ohjausryhmä johtaa ja seuraa suunnitelmassa
määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 sotela 12.6._Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen
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Kaupunginhallitus, § 305, 24.06.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 77, 12.06.2019
§ 305
Valtuustoaloite sähköisen hyvinvointikyselyn saamiseksi Tampereelle - Olga Haapa-aho ym.
TRE:8280/06.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 305
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, 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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Olga Haapa-ahon ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Olga Haapa-aho, Essi Mäki-Hallila, Mari Lahtinen, Leena Viitasaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 12.06.2019, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Vuori
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Olga Haapa-ahon ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Kaupunginvaltuutettu Olga Haapa-aho ym. ovat jättäneet
valtuustoaloitteen 17.12.2018 sähköisen hyvinvointikyselyn saamiseksi
Tampereelle. Aloitteessa esitetään sähköisen hyvinvointikyselyn
käyttöönottoa Tampereella.
Tampereen kaupunki on ollut vuodesta 2014 lähtien mukana ODA-
projektissa, jossa rakennetaan kansallista sähköistä Omaolo-
palvelukokonaisuutta (www.omaolo.fi), jonka yksi osio on
hyvinvointitarkastus. Sähköisen hyvinvointitarkastuksen tekemällä
kansalainen saa arvion omasta kokonaistilanteestaan sekä
hyvinvointiinsa liittyvistä riskeistä. Lisäksi hän saa tietoa ja ehdotuksia
muutoksista, joilla parantaa omaa hyvinvointiaan ja pienentää siihen
liittyviä riskejä. Muutosten toteuttamisen tueksi kansalainen voi tehdä
itselleen itsehoitosuunnitelman ja valita tuekseen erilaisia sähköisiä
valmennuksia. Jos hyvinvointitarkastuksen tulokset ovat hälyttäviä,
ohjataan kansalainen ottamaan heti yhteyttä ammattilaiseen.
Omaolon hyvinvointitarkastus on modulaarinen, kolmen eri mittarin (Star-
terveystarkastus, Bref-hyvinvoinnin arvio ja OHIP-suun terveydentilan
arvio) yhdistelmä. Tarkoitus on hyödyntää sitä kuntalaisen
hyvinvointitilanteen arvioimisessa sekä asiakassegmentoinnin ja
ohjauksen välineenä. Hyvinvointitarkastuksen avulla kohderyhmän
asiakkaat tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja heidät
ohjataan tilanteen mukaisesti, joko itse-/omahoitoon ja valmennuksiin,
sähköiseen asiointiin tai suoraan tarvetta vastaavan ammattilaisen
vastaanotolle. Hyvinvointitarkastukseen liittyvät ohjaukset ovat osittain
kansallisesti yhteisesti sovittuja, mutta kaikki sen osiot sisältävät myös
paikallista palvelu-/asiakasohjausta.
Kyselyitä voi täyttää ilman kirjautumista, mutta tunnistautumalla
palveluun vastaukset voi joko tallentaa itselle Omaolo-palveluun tai
lähettää ammattilaiselle. Hyvinvointitarkastuksella ammattilaiset saavat
työkalun, jonka avulla tukea ja ohjata kansalaisia ottamaan itse enemmän
vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointitarkastuksen avulla
organisaatio saa tietoa yksilökohtaisesta palvelutarpeesta ja hyödyntää
tätä tietoa resurssien ja palveluiden kohdentamisessa yksilön ja
väestöryhmän hyväksi.
Hyvinvointitarkastuksen asiakastestaus on aloitettu kuluvan vuoden
toukokuussa siten, että ammattilainen lähettää hyvinvointitarkastuksen
asiakkaalle täytettäväksi. Loppuvuodesta 2019 aloitetaan varsinainen
tuotanto, jolloin asiakas voi itsenäisesti mennä verkkopalveluun
tekemään hyvinvointitarkastuksen.
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Kaupunginhallitus, § 306, 24.06.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 78, 12.06.2019
§ 306
Valtuustoaloite ikäihmisten palveluista tiedottamisen lähtökohdaksi asiakkaiden
tiedontarve - Sinikka Torkkola ym.
TRE:5510/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 306
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, puh. 0400 734 058 ja
palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, puh. 040 801 6008, 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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sinikka Torkkolan valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Sinikka Torkkola, Anna-Maria Maunu, Mari Patronen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 12.06.2019, § 78
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Sinikka Torkkolan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Sinikka Torkkola esittää 21.8.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa
useita parannuksia Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen
viestintään. Hän ehdottaa ikäihmisten palvelujen verkkosivuston
muuttamista niin, että se vastaa ensisijaisesti asiakkaiden tiedontarpeita
sekä ikäihmisen palvelujen havainnollistamista esittelyvideon avulla.
Torkkola ehdottaa myös painetun oppaan tekemistä selkosuomella
ikäihmisten palveluista ja maksuista sekä selkosuomea ylipäänsä
käytettävän soveltuvin osin ikäihmisten palvelujen tiedottamisessa.
Lisäksi hän toivoo uusien tiedotusmateriaalien tuotantoon
arviointivaihetta, jossa ikäihmiset itse arvioivat materiaaliluonnosten
käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.
Ikäihmisten palvelujen viestintää ja verkkosivuja on uudistettu syksystä
2018 lähtien kokoontuneessa työryhmässä. Ikäihmisten palvelujen
verkkosivut ovat osoitteessa www.tampere.fi/ikaihmistenpalvelut.
Sivuista on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät, jotta ne palvelisivat
hyvin sekä ikäihmisiä että heidän omaisiaan. Lähtökohtana on ollut, että
ikäihmisten yleisimmin tarvitsema tieto olisi sivuilla helposti
löydettävissä. Apuna on käytetty muun muassa vanhusasiamiehiltä,
Kotitorin neuvontapisteestä sekä kotihoidon asiakasohjauksesta
useimmin kysyttyjä kysymyksiä, vanhusneuvoston käyttäjäraatia sekä
verkkosivujen kävijätilastoja.
Asiakasmaksuja on havainnollistettu valtuustoaloitteen ehdotuksen
mukaisesti verkkosivuilta löytyvillä henkilöesimerkeillä. Matin, Ainon,
Helvin ja Eskon avulla on kerrottu kotihoidon, perhehoidon,
palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista sekä
siitä, millainen ihminen voi olla kyseisen palvelun asiakas. Tiedot
asiakasmaksuista löytyvät nyt myös kunkin palvelun yhteydestä.
Ikäihmisten palveluista on tehty esittelyvideo. Jatkossa videoita käytetään
yhä enemmän eri palvelujen esittelyssä.
Ikäihmisten palvelujen verkkosivuilla ja viestinnässä käytetään selkeää
yleiskieltä. Apua selkeän yleiskielen kirjoittamiseen on haettu muun
muassa selkokielikoulutuksesta. Selkeän kielen vuoksi Tampereen
kaupungin verkkosivuilla sekä asiakaskirjeissä sinutellaan kaikkia muita
kuntalaisia paitsi veteraaneja. Virallista selkokieltä käytetään aina kun
mahdollista esitteissä ja pienissä oppaissa, jotka on helppo pitää ajan
tasalla.
Ikäihmisten palveluista on laadittu viimeksi vuonna 2016 kattava,
painettu palveluopas, jonka tavoitteena oli palvella niitä asiakkaita, jotka
eivät käytä verkkosivuja. Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut on
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kuitenkin niin laaja kokonaisuus, että yli satasivuisen oppaan tiedoista
osa vanhentuu erittäin nopeasti. Sen vuoksi oppaasta luovuttiin, koska
pelkkänä verkkoversiona se ei palvellut alkuperäistä tarkoitustaan.
Tampereen kaupungin asukaslehti, Tampere-lehti jaetaan painettuna
julkaisuna kaikkiin tamperelaisiin kotitalouksiin kahdesti vuodessa ja siinä
kerrotaan myös ikäihmisten palveluista, mm. palvelumuutoksista ja
uusista palveluista.
Tampereen vanhusneuvostolla on raati, joka arvioi viestinnän selkeyttä
ikäihmisten kannalta. Raatia käytetään apuna myös ikäihmisten
palvelujen verkkosivujen käytettävyyden ja ymmärrettävyyden
arvioinnissa. Raadin arvioinnin perusteella verkkosivuille tehdään
muutoksia kesän aikana.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 sotela 12.6_Valtuustoaloite - Sinikka Torkkola ym.
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Kaupunginhallitus, § 307, 24.06.2019
Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 33, 05.06.2019
§ 307
Valtuustoaloite Tampereesta muovikierrätyksen kärkikaupunki - Tampereen Keskustan
valtuustoryhmä
TRE:2242/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 307
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, 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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu
alueellisen jätehuoltolautakunnan vastaus merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Keskustan valtuustoryhmä, Anu Toppila
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunto

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 05.06.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Toppila
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä jätti 19.3.2018 valtuustoaloitteen,
jonka aiheena on Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki.
Valtuustoaloitteessa esitetään muun muassa, että Tampereen tulee ottaa
mallia Helsingin kustannusneutraalista kiinteistökohtaisesta
muovipakkausten kierrätyksestä. Lisäksi aloitteen mukaan on aiheellista
selvittää muovinkierrätyksen velvoiterajat kiinteistöille sekä
muovinkeräyspisteiden lisääminen niin, että jokaisella kuntalaisella olisi
vain kävelymatka lähimmälle muovinkeräysastialle.
Asian lainsäädännöllinen tausta
Muovipakkaukset ovat jätelain (646/2011) mukaan tuottajavastuun alaista
jätettä ja keräyksen järjestäminen on ensisijaisesti tuottajien, eli
tuotteiden pakkaajien sekä pakattujen tuotteiden maahantuojien,
vastuulla. Kuluttajamuovipakkauksia otetaan vastaan Rinki Oy:n
ylläpitämillä ekopisteillä. Keräysverkoston laajuudesta säädetään
valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteestä (518
/2014). Asetus edellyttää tällä hetkellä, että tuottajien on järjestettävä
vähintään 500 muovipakkausten vastaanottopaikkaa siten, että
jokaisessa vähintään 10 000 asukkaan taajamassa on oltava vähintään
yksi vastaanottopaikka. Tuottajavastuun alaisten jätteiden jätehuollon
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset peritään kuluttajilta osana
pakatun tuotteen hintaa.
Jätelain 47 §:n mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa
täydentää tuottajien järjestämää jätehuoltoa. Tällöin kerätty pakkausjäte
on toimitettava tuottajien järjestämään jätehuoltoon. Mikäli kunta
täydentää tuottajavastuun alaisten jätteiden keräystä, jätteen keräyksestä
ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset peritään kuntalaisilta
jätemaksuina. Täydentävän muovinkeräyksen jätemaksuista päättää
alueellinen jätehuoltolautakunta.
Ympäristöministeriö on aloittanut helmikuussa 2019 jätelainsäädännön
uudistuksen. Jätelainsäädännön uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018
hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. Uudistetun
jätedirektiivin myötä yhdyskuntajätteen sekä pakkausjätteen
kierrätystavoitteet tulevat tiukentumaan merkittävästi vuodesta 2020
alkaen. Hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi on tarkoitus antaa
helmikuussa 2020 ja uuden lainsäädännön on tarkoitus astua voimaan
ensi vuoden heinäkuussa.
Uusi lainsäädäntö tulee asettamaan nykyistä tarkempia vaatimuksia mm.
muovipakkausten erilliskeräysverkostolle. Lainsäädännön valmistelutyön
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yhteydessä tulee harkittavaksi myös mahdolliset lainsäädännössä
asetettavat valtakunnalliset vähimmäisvelvoitteet jätteiden
erilliskeräykselle kiinteistöiltä. Tällöin kunnallisissa
jätehuoltomääräyksissä olisi mahdollista asettaa valtakunnallista tasoa
tiukempia erilliskeräysvelvoitteita. Myös tuottajien ja kuntien yhteistyöstä
pakkausjätteen keräyksessä tullaan säätämään nykyistä tarkemmin.
Muovipakkausten tämän hetkinen keräys Tampereen seudulla
Muovin erilliskeräys on alkanut vasta vuonna 2016, mutta kiinnostus
muovin erilliskeräykseen on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä muovia
kerätään Tampereen alueella 19 Rinki-ekopisteellä. Ekopisteiden tämän
hetkinen määrä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tuottajat
eivät ole tällä hetkellä järjestäneet muovipakkausten kiinteistöittäistä
kuljetusta.
Keväällä 2018 toimialueella on käynnistetty kunnan järjestämä
täydentävä muovipakkausten kiinteistöittäinen kuljetus jätelain 35 §:n
mukaisesti. Toiminta käynnistyi aluksi kokeiluluonteisesti, mutta keräystä
laajennettiin nopeasti Tampereen kaupunkiseudun suuriin kiinteistöihin.
Tällä hetkellä muovinkeräyksen piirissä on noin 12 000 asukasta
Tampereen kaupunkiseudulla. Keräys perustuu vielä toistaiseksi
vapaaehtoisuuteen, koska yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksissä
ei ole velvoiterajoja hyötyjätteiden erilliskeräykselle.
Kerätyt muovipakkaukset hyödynnetään tällä hetkellä Fortum Waste
Solutions Oy:n Riihimäen muovinkierrätysprosessissa. Fortumin
muovinkierrätysprosessi pystyy tällä hetkellä kierrättämään sinne
tuodusta muovista noin 75 %. Loppuosuus menee polttoon. Fortum on
perustamassa myös Tampereen Tarastenjärvelle materiaalien
kierrätyskeskuksen.
Toimeenpiteet muovinkeräyksen tehostamiseksi
Vuonna 2020 uudistuva lainsäädäntö tuo muutoksia muovipakkausten
erilliskeräykseen. Alueellinen jätehuoltolautakunta on varautunut
muovipakkausten erilliskeräykselle asetettujen vaatimusten
tiukentumiseen siten, että jätehuoltomääräysten päivitystyö on
käynnistetty lautakunnassa vuonna 2019. Päivitystyön yhteydessä
jätehuoltomääräyksiin lisätään hyötyjätteiden erilliskeräyksen
velvoiterajat kiinteistöille valtuustoaloitteen mukaisesti. Päivitystyön
aikana selvitetään mm., missä laajuudessa muovin kiinteistöittäin keräys
on järkevää toteuttaa asuinkiinteistöiltä, jotta ympäristöhyödyt pystytään
varmistamaan ja kuljetuskustannukset pitämään järkevässä suhteessa
kerättyyn muovimäärään nähden. Jätehuoltomääräysten päivittämisen
tueksi LCA Consulting Oy on toteuttanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
toimeksiannosta muovipakkausten jätehuollon ja kierrätyksen
elinkaaritarkastelun (LCA). Tarkastelu on toteutettu, jotta erilliskeräyksen
laajentumista koskeva päätös pystytään tekemään ympäristövaikutukset
huomioiden. Tämä tukee myös piakkoin valmistuvan kuntien yhteisen
jätestrategian päämääriä.
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Kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen jätemaksuista määrätään
jätehuoltoviranomaisen hyväksymässä jätetaksassa. Vuoden 2019
jätetaksassa muovinkeräys- ja kuljetushinnat laskivat vuoteen 2018
verrattuna. Tämä osaltaan tukee muovin erilliskeräykseen
kannustamista. Jätetaksassa asetettu muovinkeräyksen ja -kuljetuksen
hinta on tällä hetkellä kustannusvastaava lainsäädännön ja jäteyhtiön
osakassopimuksen velvoittamana.
Yleisesti ottaen muovin erilliskeräys lisää merkittävästi jätehuollon
järjestämisen kustannuksia, ja lisäkustannukset kasvavat voimakkaasti
mitä pienempiin kiinteistöihin keräys ulotetaan. Jätetaksalla on kuitenkin
mahdollista kannustaa jätteiden erilliskeräykseen siten, että
kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin
energiana hyödynnettävistä jätteistä. Suomen ympäristökeskus ja
Ympäristöministeriö yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa
ovat selvittäneet erilliskeräyksen tehostamista taloudellisin kannustimin.
Jätehuoltolautakunta seuraa hanketta ja sisällyttää hyviksi havaittuja
käytäntöjä jätetaksaan tarpeen mukaan.
Jätteiden erilliskeräyksellä tuetaan ympäristönsuojelua, kestävää
kehitystä ja kiertotaloutta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että uusilla
tuotteilla on pystyttävä vähentämään neitseellisten raaka-aineiden
käyttöä, ja että tuotteilla on markkinoilla aito kysyntä. Tehostunut
erilliskeräys ei myöskään saa aiheuttaa enempää ympäristöhaittoja kuin
materiaalista saadaan hyötyä. Tämän vuoksi muovin kierrätyksessä on
tärkeää säilyttää kokonaisuuden hallinta.
Koska kyseessä on suhteellisen uusi erilliskerättävä jätejae,
muovijätteiden erilliskeräyksen tehostaminen vaatii vielä runsaasti
tutkimustyötä. Oriveden kaupungin taajama-alueella käynnistyy
kesäkuussa 2019 valtakunnallisesti merkittävä pilottihanke, jonka
tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia nostaa yhdyskuntajätteen
kierrätysastetta muovien keräyksen osalta. Pilottihankkeessa
kotitalouksilta kerätään pakkausmuovijätteet ja muut muovijätteet
samaan keräysastiaan kiinteistökohtaisesti. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja muovipakkausten
tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.
Valtuustoaloitteessa esitetään muun ohella, että muovinkeräyspisteitä
tulisi lisätä niin, että jokaisella kuntalaisella olisi vain kävelymatka
lähimmälle muovinkeräysastialle. Uudistuva jätelainsäädäntö lisännee
Rinki Oy:n ylläpitämien ekopisteiden määrää nykyisestä.
Valtuustoaloitteessa esitetyn toiveen toteutuminen tarkoittaisi kuitenkin
käytännössä, että muovipakkausten keräystä tulisi laajentaa merkittävästi
tuottajien ylläpitämien ekopisteiden ohella myös Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n ylläpitämiin ekopisteisiin. Ekopisteverkoston laajentamisella ei
kuitenkaan pystytä keräämään kierrätystavoitteiden saavuttamista
edellyttävää muovimäärää, vaan muovipakkausten tuottajayhteisö,
Suomen Uusiomuovi Oy katsoo, että kiinteistökohtainen keräys palvelee
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parhaiten kierrätystavoitteiden saavuttamista. Muovinkeräys alueellisilla
keräyspisteillä on myös tuonut mukanaan alueiden roskaantumista, joten
keräyksen laajentamiseen tässä mittakaavassa on suhtauduttava
varovaisesti.
Kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen laajentamisen ohella tällä hetkellä
kuitenkin selvitetään muovinkeräyksen vastaanoton laajentamista
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ylläpitämille jäteasemille. Lisäksi Nokian
kaupungin alueella käynnistyy kesäkuussa 2019 pilottihanke, jossa
testataan ns. korttelikeräyksen toimivuutta. Korttelikeräyksellä
tarkoitetaan lähellä kotia sijaitsevaa asukkaiden yhteistä keräyspistettä,
jossa lajitellaan eri jätelajeja. Hankkeen tavoitteena on kerätä kokemuksia
uudenlaisesta jätteiden keräystavasta. Tavoitteena on erityisesti saada
tietoa siitä, voidaanko jätteiden kierrätystä edistää keräystapaa
muuttamalla ja samalla vähentää keräystyöhön liittyviä
ilmastovaikutuksia.
Muovinkeräystä tehostetaan ensisijaisesti jätehuoltomääräyksiin
asetettavilla kiinteistökohtaisen keräyksen velvoiterajoilla sekä jätetaksan
kannustavuudella. Myös jätteiden lajittelua ja kierrätystä koskevaa
tiedotusta ja neuvontaa on tärkeää lisätä. Alueellinen
jätehuoltolautakunta seuraa lainsäädännön uudistustyötä,
muovinkeräyksen pilottihankkeiden tuloksia sekä lainsäädännön
muutoksesta johtuvan muovinkeräysverkoston laajenemista
toimialueellaan. Mikäli muovipakkausten keräysverkosto koetaan
jätehuoltomääräysten päivittämisen ja jätelainsäädännön vaatimusten
muuttumisen jälkeen riittämättömäksi, asiaa tarkastellaan tarpeen
mukaan uudelleen yhdessä muovipakkausten tuottajayhteisön ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunto
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§ 308
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.6.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.6.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 12.6.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 13.6.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 19.6.2019
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston
6.6.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 17 Aluehallintoviraston päätös, 14.06.2019
§ 18 Salainen: Aluehallintoviraston päätös kanteluasiassa, 18.06.2019
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 19 Tampereen kaupungin lausunto YVA -päätösasiassa, Finnpark Oy:n
Tampereen P-Hämpin laajennushanke, 13.06.2019
Hankejohtaja
§ 39 Valoviikkojen 2019 toteutussuunnittelun tilaaminen WhiteNight
Lighting Oy:ltä, 19.06.2019
§ 40 Valaistussuunnittelun tilaaminen vuoden 2019 Valoviikoille
Hämeenkadun osalle WSP Finland Oy:ltä, 19.06.2019
§ 41 Ranta-Tampellan Massunlastenpuiston ja Soukkapuiston
suunnittelun hankinta, 19.06.2019
§ 42 Tammelan virtuaalimallipalvelu kaupunkisuunnittelijoille ja
täydennysrakentajille, lisätyö, 19.06.2019
§ 44 Ranta-Tampellan kanavan laiturin ja siihen liittyvän rantamuurin
rakennusrakan hankinta, 19.06.2019
§ 43 Hiedanrannan Kehitys Oy:n palvelusopimuksen vuodelle 2019
hyväksyminen, 19.06.2019
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Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 117 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun
ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 13.06.2019
§ 126 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun
ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.06.2019
§ 127 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun
ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.06.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 82 Pikaratikan autonomisen syöttöliikenteen kehittäminen -
hankevalmistelu, 17.06.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 34 Kulttuurihyvinvointi Pirkanmaa -hankkeen aiesopimuksen
hyväksyminen, 14.06.2019
§ 36 Salainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiakasmaksua
koskevaan valitukseen, 17.06.2019
§ 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tilapäisen
esittelijän määrääminen, 19.06.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 72 Raitiovaunun kuosisuunnittelutyön kustannusten hyväksyminen,
17.06.2019
§ 73 Musiikkiteatterituotanto raitiotien käyttöönoton viestintään lapsille,
17.06.2019
§ 74 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taidehanke työmaajätteestä,
17.06.2019
§ 75 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, puuveistoksia reitin varrelle,
17.06.2019
§ 76 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, kuosikokonaisuus työmaa-
aitoihin, 17.06.2019
§ 79 Raitiolinjan yhteenkytkettyihin liikennevaloihin toteutettavan
adaptiivisen ImFlow -liikennevalo-ohjausjärjestelmän laajentaminen,
17.06.2019
Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 60 Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 14.06.2019
Pelastusjohtaja
§ 60 Kahden palotarkastajan viran täyttäminen, 18.06.2019
§ 62 Päivystäjien ottaminen päivystäjän virkaan Pirkanmaan
pelastuslaitoksella, 20.06.2019
§ 63 Suunnittelijan ottaminen suunnitelijan virkaan Pirkanmaan
pelastuslaitoksella, 20.06.2019
Pormestari
§ 75 Apulaispormestarin osallistuminen Guangzhoun ja Shenzhenin
yritystapahtumiin Kiinassa, 14.06.2019
Tietohallintojohtaja
§ 50 Harava Pro -palvelusopimus Sitowise Oy:n kanssa, 18.06.2019
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§ 51 Axiell Aurora -kirjastojärjestelmää koskevan sopimuksen
hyväksyminen, 18.06.2019
§ 52 Verkkopohjaisen välineen hankinta ammatillisen koulutuksen
työssäoppimisen dokumentointiin, 19.06.2019
§ 53 Visma InSchool eHOKS rajapinta lisäpalveluna -tilaus, 19.06.2019
§ 54 Tietohallinnon asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä -
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden
uudistaminen, 19.06.2019
§ 49 ICT-kehittämisrahan allokointi - Elinvoima- ja kilpailukyky, Futural
Skills, 18.06.2019
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§ 309
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 26.6.2019 (TRE:
755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 24.6.2019 (TRE:561/00.03.01
/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/Hallitus
3) Kaupunginhallitukselle esiteltiin tilaomaisuuden hallinnan
ajankohtaiskatsaus. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, johtaja Teppo
Rantanen, johtaja Mikko Nurminen sekä hankejohtaja Tero Tenhunen
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ajankohtaiskatsauksen ajan.
4) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 26.6.2019
2 PSHP hallituksen asialista 24.6.2019
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Kunnallisvalitus
§301
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
§292, §293, §294, §295, §296, §303, §304, §305, §306, §307, §308, §309
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
§297, §298, §299, §300, §302
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.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.06.2019

24/2019

56 (56)

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.

