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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Taina Anneli, varajäsen
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Kuosmanen Taru, johtaja, esittelijä, saapui 13:07, poistui 13:16
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 13:17, poistui 13:
35
Suojanen Sami, controller, saapui 13:17, poistui 13:35
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 14:29, poistui 15:28
Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja, saapui 14:29, poistui 15:31
Välimäki Pauli, kehityspäällikkö, saapui 14:29, poistui 15:31
Nieminen Emmi, suunnittelija, saapui 14:29, poistui 15:31
Kangas Vesa-Matti, controller, saapui 15:32, poistui 15:47
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Jouko Aarnio
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Pekka Salmi

Irja Tulonen
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Jaakko Mustakallio
puheenjohtaja osin 458 §

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
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§ 456
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 457
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Irja Tulonen (varalle Kirsi-
Maarit Asplund ja Ilkka Sasi).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 4.11.2019.
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§ 458
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, Taru Kuosmanen Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Esteellisyys
Lauri Lyly ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisina esteellisiä
valtuuston täytäntöönpanolistan 169 §:n käsittelyyn. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta.
Kokouskäsittely
Taru Kuosmanen oli esittelijänä läsnä kokouksessa Yli-Rajalan
esteellisyyden ajan.
Varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio toimi puheenjohtajana Lylyn
esteellisyyden ajan.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 21.10.2019
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Kaupunginhallitus, § 459, 28.10.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 100, 27.08.2019
Kaupunginhallitus, § 430, 07.10.2019
§ 459
Työterveyspalvelujen hankinta neuvottelumenettelyllä ja Tullinkulman Työterveys Oy:n
osakkeiden myynti
TRE:5913/02.02.01/2018
Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 459
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunki kilpailuttaa henkilöstön työterveyspalvelut
neuvottelumenettelyn mukaisella hankintaprosessilla, joka sisältää myös
kaupungin omistamien Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden
myynnin.
Kaupunginhallitus voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain
todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden
poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.
Kilpailutuksen jälkeen Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti
tulee erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle sekä controller Sami Suojaselle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
palauttaa asian konsernijaostolle uudelleen valmisteltavaksi
vaihtoehtojen 2. ja 5. tarkempaa selvittämistä varten.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 7.10.2019 kokouksessa.
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Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 27.08.2019, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Kaupunki kilpailuttaa henkilöstön työterveyspalvelut
neuvottelumenettelyn mukaisella hankintaprosessilla, joka sisältää myös
kaupungin omistamien Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden
myynnin.
Kaupunginhallitus voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain
todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden
poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.
Kilpailutuksen jälkeen Tulllinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti
tulee erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 20.11.2018 § 159, ettei
Tampere osallistu Kevan valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen,
eikä myy Tullinkulman Työterveys Oy:n enemmistöosuutta
Kevalle. Samalla päätöksellä konsernijaosto linjasi, että kaupunki selvittää
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP)
omistaman Tullinkulman Työterveys Oy:n (Pirte) osakkeiden myyntiä ja
työterveyshuoltopalvelujen ulkoistusta. Tampereen kaupunki omistaa
Tullinkulman työterveys Oy:stä 75,19 % ja PSHP loput 24,81 %.
Alkuvuoden 2019 aikana käytyjen markkinakeskustelujen perusteella alan
toimijat ovat kiinnostuneita yhtiön osakkeiden ostamisesta ja
työterveyspalveluiden tuottamisesta.
Tällä hetkellä Tampereen kaupunki hankkii työterveyspalvelunsa
sidosyksikköasemassa (in house -yhtiö) olevalta Tullinkulman Työterveys
Oy:ltä. Nykymallista hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. Jos yhtiön osakkeet
myydään yksityiselle omistajalle, hankintalain (1397/2016 § 15) mukaan
kaupungin sopimus palveluiden ostosta Tullinkulman Työterveydeltä
muuttuu suorahankintasopimukseksi ja in house -asema purkautuu.
Muutos tapahtuu siitä hetkestä, kun yksityinen omistaja tulee yhtiöön.
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Tämä johtaa siihen, että palvelusopimukset on kilpailutettava
välittömästi. Riskienhallinnan näkökulmasta suorahankintatilanteet
täytyy pitää mahdollisimman lyhyinä.
Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan taloudellisesti ja juridisesti
parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä kokonaisuudella, jossa
palvelut ja yhtiön osakkeet kilpailutetaan samalla kertaa. Tullinkulman
Työterveys Oy:n toinen omistaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee
päätösesitystä vastaavasta menettelystä.
Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti on perusteltavissa
myyntituloilla ja sillä, että markkinoilla on olemassa kilpailukykyisiä
työterveyspalveluja ja palveluihin liittyviä kehittyneitä digitaalisia
ratkaisuja. Markkinoilla toimivat yritykset tarjoavat muun muassa
työntekijäkohtaista kiinteää hinnoittelua. Se on yksi mahdollinen tapa
hillitä työterveyshuollon kustannuksia. Digitaaliset palvelut ja niiden
kehitystyö korostuvat tulevaisuudessa henkilöstön palveluissa samoin
kuin työnantajan käyttämissä työkyvyn hallintajärjestelmissä. Pirtellä on
käytössään digitaalisia palveluita ja asiakaskanavia, mutta yltääkseen
toimialan kehittyneimpien palveluiden tasolle, Pirte joutuu investoimaan
lisää digitaaliseen kehitykseen.
Palveluiden kilpailuttamisella varaudutaan myös vuoden 2022 jälkeiseen
aikaan, jolloin hankintalaki rajoittaa julkisesti omistetun työterveysyhtiön
markkinaehtoisen toiminnan osuutta. Lain perusteella Tullinkulman
Työterveys joutuu leikkaamaan markkinaehtoista toimintaansa. Tämän
takia kaupungin työterveyspalveluiden kustannukset saattavat nousta,
koska yhtiön kiinteät kustannukset jäävät harvempien asiakkaiden
jaettavaksi.
Vuonna 2018 Tullinkulman Työterveys Oy:n liikevaihto oli 19,3 milj. euroa
ja liiketappio 0,06 milj. euroa. Tulosta rasittivat muun muassa
muuttokulut uuteen toimitilaan Ratinan kauppakeskuksessa. Yhtiön
vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 20,1 milj. euroa ja
liiketuloksen 0,3 milj. euroa.
Tässä päätösesityksessä kuvatun kilpailutuksen voittaja saa sekä
määräaikaisen palvelusopimuksen että yhtiön osakkeet. Määräaikainen
palvelusopimus voisi olla kestoltaan neljä (4) vuotta ja sen jatkoksi voisi
olla yksi (1) optiovuosi. Tämänhetkisen markkinatilanteen perusteella
näyttää siltä, että Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeista on saatavissa
merkittävä kertaluonteinen myyntitulo.
Työterveysmarkkinoilla on viime kuukausina tehty useita
rakennejärjestelyjä. Tämän vuoden aikana muun muassa Hämeenlinna ja
Raisio ovat toteuttaneet vastaavalla tavalla työterveyspalvelujensa
hankinnan ja omistamiensa työterveysyhtiöiden osakkeiden myynnin.
Palvelusopimuksen kilpailuttamisessa ja osakkeiden myynnissä on
periaatteessa useita vaihtoehtoja, mutta hankintalaki (Laki julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 § 15) rajaa
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todellisten vaihtoehtojen määrää. Jos kaupunki tekisi pitkäaikaisen
palvelusopimuksen Tullinkulman Työterveyspalvelujen kanssa ennen
kilpailutusta ja panisi osakkeet sen jälkeen myytäväksi eniten tarjoavalle,
se ei poistaisi hankintalain vaatimusta palveluiden kilpailuttamisesta.
Tässä järjestelyssä saattaisi käydä niin, että osakkeiden ostaja ei voittaisi
tarjouskilpailua palveluista. Silloin ostajalle jäisi volyymiltaan
merkittävästi pienempi yhtiö. Tämä lisäisi osakkeiden ostajan riskiä ja
todennäköisesti vaikuttaisi alentavasti Tullinkulman Työterveyden
osakkeista saatavaa hintaan.
Tampere voisi myös jatkaa palveluiden hankkimista Tullinkulman
Työterveydestä nykyiseen tapaan, mutta hankintalain takia yhtiön
ulkoista myyntiä pitäisi vähentää. Hankintalain mukaan vuodesta 2022
lähtien julkisesti omistetun työterveyshuollon markkinaehtoisen
toiminnan osuus voi olla enintään viisi prosenttia liikevaihdosta ja
enintään 500.000 euroa/vuosi. Tällä hetkellä yhtiön markkinaehtoinen
myynti ylittää sallitun rajan.
Tullinkulman Työterveys Oy voitaisiin jakaa kahteen osaan, joista toinen
keskittyisi tuottamaan palveluja omistajilleen in house -asemassa ja
toinen olisi markkinoilla toimiva yhtiö. Tampereen kaupunginvaltuuston
vuonna 2017 tekemän linjauksen mukaan kaupunki ei lähtökohtaisesti
laajenna yhtiömuotoista toimintaa toimialoille, joilla on toimivat
markkinat. Markkinoilla toimiva yhtiö voitaisiin myydä, mutta se olisi
merkittävästi pienempi kuin nykyinen Tullinkulman Työterveys Oy ja siten
myös osakkeista saatava hinta jäisi alhaisemmaksi.
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla palvelujen kilpailuttaminen siten, että
Tullinkulman Työterveys Oy osallistuu kilpailutukseen yhtenä tarjoajana
muiden joukossa ja osakkeet myytäisiin kilpailutuksen jälkeen. Riskinä on,
että kaupungin in house -yhtiö ei voita kilpailutusta. Tässä tapauksessa
kaupungilla olisi käsissään yhtiö ilman kaupungin asiakkuutta. Tämä
alentaisi merkittävästi yhtiön arvoa.
Tampereen kaupunki ostaa vuodessa työterveyspalveluja vuodessa noin
7,2 milj. eurolla. Kilpailutuksen yhtenä vaihtoehtona on tavoitella kiinteää
työntekijäkohtaista hintaa (euroa/henkilö/vuosi). Työnantajana
kaupungin tavoitteena on saada uusia digitaalisia työkaluja
henkilöstöjohtamisen ja työnhyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluiden
kilpailutus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi käänteisellä
kilpailutuksella, jossa palveluiden ostajat määrittelevät
työterveyspalvelujen hinnan ja palveluntarjoajat kilpailevat palvelun
sisällöllä ja laadulla. Toinen vaihtoehto on määritellä etukäteen
palveluiden sisältö ja laatu ja pyytää niistä hintatarjous.
Kaupungin on järjestettävä myös alueellaan toimiville yrittäjille ja muille
omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä
tarkoitetut ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut. Tehtävällä
ratkaisulla on keskeinen vaikutus paitsi palveluiden tuottamiseen ja
kaupungin työnantajamielikuvaan myös Tullinkulman Työterveys Oy:n
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tulevaisuuteen yhtiönä. Kilpailutuksen perusteella valitaan palveluiden
tuottaja myös kyseisille kaupungin järjestämisvastuulla oleville
palveluille. Nämä palvelut eivät tällä hetkelläkään sisällä sairaanhoidon
palveluita.
Tullinkulman Työterveys Oy toimii työterveyslääkäreitä kouluttavana
yksikkönä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Yhteistyötä tehdään
myös muiden oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on jatkaa koulutusta ja
yhteistyötä myös mahdollisen palveluiden kilpailutuksen ja yhtiön
omistusjärjestelyn jälkeen.
Työterveyspalveluiden ja Tullinkulman Työterveys Oy:n
osakkeiden kilpailutus on tarkoitus toteuttaa yhtenä kokonaisuutena
neuvottelumenettelynä. Tässä hankintatavassa kaupunki
(hankintayksikkö) pyytää tarjoajiksi haluavia toimijoita ilmoittamaan
halukkuutensa osallistua hankintaan ja jättämään
osallistumishakemuksensa. Kaupunki valitsee ehdokkaista tarjoajat
neuvotteluvaiheeseen hankinta-asiakirjoissa ilmoitettavilla perusteilla ja
pyytää tarjoajia jättämään alustavan tarjouksensa.
Neuvottelut käydään alustavien tarjousten pohjalta. Hankintayksikkö
ilmoittaa erikseen neuvotteluiden päättymisestä ja siitä, milloin kyseessä
on hankinnan lopullinen tarjouspyyntö.
Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain
todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta-asiakirjoissa määritetyllä
tavalla hankintayksikkö voi varata oikeuden olla hyväksymättä mitään
annetuista tarjouksista tai tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden
poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.
Hankintaprosessin ja kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuusto päättää
osakkeiden myymisestä parhaan kokonaistarjouksen tehneelle
tarjoajalle. Kokonaistarjous sisältää kaupungin henkilöstön
työterveyspalvelujen järjestämisen ja Tullinkulman Työterveys Oy:n
osakekaupan. Tarjoukset arvioidaan hankinta-asiakirjoissa määriteltävillä
kriteereillä. Tarjoukset pannaan paremmuusjärjestykseen osakkeiden
hinnan ja palveluista annetun tarjouksen perusteella laskentakaavalla,
joka niin ikään ilmenee hankinta-asiakirjoista.
Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaa, henkilöstön kehittämistä,
työterveyshuoltoa ja palkitsemista koskevista periaatteista sekä muista
merkittävistä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja periaatteista.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää esitysten
valmistelusta tytäryhtiöiden myymisestä. Tytäryhtiöiden osakkeiden
myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.
Lausunnot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen:
Kaupunkityönantajalla säilyy myös tulevaisuudessa velvoite järjestää
työterveyshuollon palvelut omalle henkilöstölleen. Työterveyshuollon
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perustehtävänä on tuottaa terveyttä ja ehkäistä työkyvyttömyyteen
liittyviä ongelmia. Työterveyshuolto toimii työpaikan kumppanina ja sen
arvo mitataan parantuneena henkilöstön hyvinvointina, vähentyneinä
sairauspoissaoloina sekä alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina.
Työnantajan näkökulmasta on keskeistä, että henkilöstölle kyetään
tarjoamaan laadukkaita, vaikuttavia ja kilpailukykyisiä työterveyshuollon
palveluita. Kaupungin pyrkimyksenä on tarjota henkilöstölleen nykyisen
tasoiset työterveyspalvelut palvelun tuottajasta riippumatta.
Tampereen kaupungin työterveyshuollon palvelut ovat
terveyskeskustasoiset sisältäen monipuolisia sairaanhoidon palveluita
lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi. Tampereella
työterveyden kustannukset on todettu vertailussa muita
verrokkikaupunkeja korkeammiksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että
Tampereen kaupungin henkilöstö on keskimäärin ikääntyneempää kuin
verrokkikunnissa. Lisäksi palveluiden arvioidaan olevan kattavammat
kuin muissa suurissa kaupungeissa. Palveluiden vaikuttavuutta voidaan
arvioida esimerkiksi sairauspoissaolo- tai työkyvyttömyyskustannusten
perusteella. Tampereen sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannukset
ovat Kuntien eläkevakuutuksen vertailujen mukaan alhaisemmat kuin
verrokkikaupungeissa. Yhtenä selityksenä alhaisempiin sairauspoissaolo-
ja työkyvyttömyyskustannuksiin voidaan pitää kattavia
työterveyspalveluja, mutta ne eivät kuitenkaan liene ainoa selittävä tekijä.
Työterveyshuollon palvelujen järjestämiseen on olemassa erilaisia
ratkaisuja. Olennaista on, että työnantajan työterveyshuollon palveluille
asettamat kriteerit täyttyvät eivätkä toimintamallin muutokset johda
kustannusten kasvuun tai palveluiden laadun ja vaikuttavuuden
heikentymiseen. Hankinta markkinoilla jo toimivalta yritykseltä edellyttää
vahvaa tilaajatoimintoa.
Lakimies Katja Korhonen:
Tampereen kaupungin ja Tullinkulman Työterveys Oy:n välillä on
hankintalain tarkoittama sidosyksikkösuhde eli in house -suhde. Tämä on
peruste ostaa työterveyshuollon palvelut Tullinkulman Työterveys Oy:ltä
kilpailuttamatta palveluiden ostoa.
Mikäli Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeet myydään yksityiselle
omistajalle sidosyksikkösuhde Tampereen kaupunkiin poistuu ja
Tampereen kaupungin työterveyshuollon palvelut tulee kilpailuttaa
hankintalain tarkoittamalla tavalla. Mikäli Tampereen kaupungin
työterveyshuoltoa koskeva palvelusopimus siirretään mahdolliselle
uudelle omistajalle osakekaupan yhteydessä, muuttuu se
suorahankintasopimukseksi. Tämä siitä syystä, että sidosyksikkösuhde
poistuu ja hankintalaki tulee sovellettavaksi työterveyshuollon
palveluiden ostoon uudelta omistajalta. Tilanteessa ei myöskään löydy
hankintalaista perustetta sallitulle suorahankinnalle.
Suorahankinnasta voi alalla oleva toimija tehdä valituksen
markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus voi päätöksellään määrätä
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Tampereen kaupungille taloudellisia seuraamuksia kielletyn
suorahankinnan johdosta.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo
Kokouskäsittely
Ari Wigelius oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Pekka Salmi teki seuraavan hylkäysehdotuksen: "Esitän, että päätösesitys
hylätään, ja että työterveyspalvelujen kehittämisessä edetään vaihtoehto
2. mukaan eli työterveyshuollon palvelut järjestetään edelleen Pirten
tuottamana." Anne Liimola ja Minna Minkkinen kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus JAA (Kummola,
Ahonen, Sasi, Stenhäll, Suoniemi), Salmen hylkäysehdotus EI (Salmi,
Liimola, Minkkinen, Wigelius). Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen
tulos: päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5-4.
Niina Pietikäinen ja Sami Suojanen poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn jälkeen.
Esteellisyys
Ilpo Sirniö ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella
(hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Kaupunginhallitus, 07.10.2019, § 430
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunki kilpailuttaa henkilöstön työterveyspalvelut
neuvottelumenettelyn mukaisella hankintaprosessilla, joka sisältää myös
kaupungin omistamien Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden
myynnin.
Kaupunginhallitus voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain
todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden
poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.
Kilpailutuksen jälkeen Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti
tulee erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Perustelut
Konsernijaoston kokouksen jälkeen valmistelijoilta on pyydetty
lisäselvityksiä mm. tulkintaan hankintalain mukaisista hankinnan
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keskeyttämisperusteista, työterveyslääkäreiden koulutusyhteistyöstä
yliopiston kanssa sekä kaupunkikonsernin yhtiöiden
työterveyssopimuksista. Liitteet ovat salaisia Julkisuuslain 24 § 1 mom. 20
kohdan perusteella.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Anna-Maria Maunu poistui kokouksesta.
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että
asia jätetään pöydälle 28.10.2019 saakka.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
28.10.2019

36/2019

15 (32)

Kaupunginhallitus, § 460, 28.10.2019
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 114, 09.10.2019
§ 460
Tampereen kaupungin liittyminen Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n
jäseneksi
TRE:5984/00.03.01/2019
Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 460
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
koulutusvientijohtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990, 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 / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu liittyy
Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n jäseneksi.
Perustelut
Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, yhtenä toimintona on
keväästä 2018 alkaen ollut koulutusvienti. Koulutusviennin
pääkumppaneina ovat tällä hetkellä Kiina, Venäjä ja venäjänkieliset maat.
Tästä syystä on perusteltua liittyä jäseneksi Suomalais-Venäläisen
kauppakamariyhdistyksen - SVKK ry:n jäseneksi.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 275 €/vuosi. Uusille jäsenille loppuvuosi 2019
on ilmainen. Jäsenmaksu kohdennetaan kustannuspaikalle 134689.
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen kuuluu kaupunginhallituksen
toimivaltaan.
Tiedoksi
Helena Koskinen, Raija Mäkelä, Kati Ylä-Mäihäniemi, Regina Blom, Ari
Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi
Liitteet

1 Liite kh 28.10.2019 Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK
ry:n säännöt
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Elinvoima- ja osaamislautakunta, 09.10.2019, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu liittyy
Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n jäseneksi.
Perustelut
Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, yhtenä toimintona on
keväästä 2018 alkaen ollut koulutusvienti.
Koulutusviennin pääkumppaneina ovat tällä hetkellä Kiina, Venäjä ja
venäjänkieliset maat. Koulutusvientitoiminta lähti Tredussa liikkeelle
partnereiden hankkimisesta ja suhteiden luomisesta. Ensimmäiset
koulutusviennin liiketoimet on tehty venäläisten ja kazakstanilaisten
partnereiden kanssa. Edellä mainittujen maiden kanssa toimittaessa on
tarpeen olla tietoinen erilaisista rajoitteista sekä maan lainsäädännöstä ja
sääntelyistä. Tästä syystä on perusteltua liittyä jäseneksi Suomalais-
Venäläisen kauppakamariyhdistyksen - SVKK ry:n jäseneksi.
Yhdistyksen kautta on saatavissa merkittävästi tärkeää tietoa
paikallisessa toimintaympäristössä toimimisesta. Yhdistyksen jäsenille on
tarjolla koulutusta ja tietoiskuja sekä erikseen järjestettyjä
kumppanitapaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä Suomessa
että Venäjällä.
SVKK ry kuuluu laajempaan Business Team for Russia -
yhteistyöverkostoon, jossa ovat mukana East Office, Elinkeinoelämän
keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 275 €/vuosi. Uusille jäsenille loppuvuosi 2019
on ilmainen. Jäsenmaksu kohdennetaan kustannuspaikalle 134689.
Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä ja lisätietoja yhdistyksestä löytyy: www.
svkk.fi.
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen kuuluu kaupunginhallituksen
toimivaltaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Liite elosa 9.10.2019 SVKK säännöt
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§ 461
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP
TRE:6554/11.01.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP hyväksytään.
Tulokset raportoidaan Covenant of Mayorsille.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Velvoitetaan tuomaan keväällä kaupunginhallitukseen tiekartta, jossa
esitellään toimenpiteet päästö- ja kustannusvaikutuksineen, joilla
saavutetaan vähintään 80% päästövähennystaso."
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP hyväksytään.
Tulokset raportoidaan Covenant of Mayorsille.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö
Pauli Välimäelle sekä suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä toivomusponnen, joka kuuluu seuraavasti:
"Velvoitetaan tuomaan keväällä kaupunginhallitukseen tiekartta, jossa
esitellään toimenpiteet päästö- ja kustannusvaikutuksineen, joilla
saavutetaan vähintään 80% päästövähennystaso."

Perustelut
Tampere päätti marraskussa 2017 sitoutua Kaupunginjohtajien energia-
ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy, CoM)
vuoden 2030 tavoitteisiin. CoM on maailman laajin kaupunkien
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävä verkosto.
Sopimuksessa tavoitellaan vähintään 40 prosentin kasvihuonekaasujen

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
28.10.2019

36/2019

19 (32)

päästövähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Tampere on kuitenkin asettanut itselleen kyseiselle vuodelle
hiilineutraaliustavoitteen, jonka puitteissa tavoitellaan vähintään 80
prosentin päästövähennystä. Tämä tavoite hyväksyttiin valtuustossa
marraskuussa 2017.
Sitoutuminen edellyttää kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP)
laatimista kahden vuoden kuluessa sitoumuksen tekemisestä.
Suunnitelma pohjautuu parhaisiin mahdollisiin tietoihin, jotka on kerätty
pääosin syksyn 2018 aikana. Niitä on täydennetty vuonna 2019 Kestävä
Tampere 2030 -ohjelmassa syntyneillä toimenpidekokonaisuuksilla.
Suunnitelmassa on arvioitu hillintätoimenpiteiden riittävyyttä sekä
sopimuksen tavoitteen (-40 prosenttia) että kaupungin oman
hiilineutraaliustavoitteen (-80 prosenttia) saavuttamiseksi. Lisäksi
suunnitelmassa on esitetty arvio kaupunkia uhkaavista ilmastoriskeistä,
tunnistettu kaupungin haavoittuvuudet, tehty sopeutumisen
tilannekatsaus sekä kirjattu olemassa olevista ohjelmista
sopeutumistoimia.
Laskelmien mukaan Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen
tavoitteeseen pääsemisessä ei ole ongelmaa. Sen sijaan kaupungin
oman 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamisessa on
nykytiedoilla haaste: kaikilla visioiduillakin toimenpiteillä päästään
ainoastaan 67 prosentin päästövähennykseen. Tarvittavat
lisätoimenpiteet tullaan määrittämään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman
ja kaupungin yksiköiden työstämässä tiekarttatyössä, joka valmistuu
vuonna 2020. Lisäksi toimenpiteiden vaikuttavuuslaskentaa kehitetään
eteenpäin ja tarkennetaan.
Suunnitelman sisällöstä ja toteutuksesta raportoidaan Covenant of
Mayors -toimistolle. Hillintätoimenpiteiden tilanne raportoidaan kahden
vuoden välein, jolloin suunnitelmaa voidaan ajantasaistaa Kestävä
Tampere 2030 -ohjelman edetessä.
Tampereen pormestari on liittänyt vuoden 2020
talousarvioehdotukseensa ensimmäisenä kaupunkina Suomessa
ilmastobudjetin, jossa on määritelty sektorikohtaiset
päästövähennystavoitteet. SECAP-suunnitelmassa arvioidaan
toimenpiteiden vaikutuksia lähes yhteensopivasti ilmastobudjetin kanssa.
Laskennat eroavat osittain siksi, että Euroopan komissio on asettanut
erityiset vaatimukset SECAP-päästölaskennalle. Kaupunki kuitenkin laskee
ja raportoi päästönsä eri menetelmällä, joka on käytännönläheisempi ja
kansallisesti vertailukelpoinen. Jatkossa SECAP-suunnitelman ja
ilmastobudjetin seurantaa yhdenmukaistetaan.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Sanna M Huikuri, Elina Seppänen, Emmi
Nieminen

Tampere
Kaupunginhallitus

Liitteet

Pöytäkirja
28.10.2019

36/2019

1 Liite Kh 28.10.2019 SECAP-raportti
2 Kh 28.10.2019 Esittelymateriaali: Kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelma

20 (32)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
28.10.2019

36/2019

§ 462
Valtuustoaloite hiilineutraliustavoitteen saavuttamiseksi - Tampereen
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
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Perustelut
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin
esityslistalta.
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Kaupunginhallitus, § 463, 28.10.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 285, 08.10.2019
§ 463
Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston
nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta - Aarne Raevaara
TRE:1482/11.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 463
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, 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:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 285
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Aarne Raevaara esittää 18.2.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa
kaupunginvaltuuston hyväksymien Kestävä Tampere 2030 -linjausten
suorien ja epäsuorien kustannusten selvittämistä ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Aloitteen mukaan hyväksyttäessä linjauksia
valtuuston kokouksessa 18.6.2018 (§ 129) ei riittävässä määrin huomioitu
esitettyjen ratkaisujen taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia.
Valtuutettu Raevaara on pohdinnoissaan oikeassa. Kestävä Tampere
2030 -kehitysohjelmaa hyväksyttäessä ei ollut tietoa siitä, millaisia
taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia esitetyillä ratkaisuilla olisi.
Kestävä Tampere 2030 -ohjelmalle ei ensimmäiseksi toimintavuodeksi
allokoitu lisärahoitusta kaupungin talousarviossa, vaan ensimmäisen
vuoden toiminta keskittyy nimenomaan palvelualue- ja
palveluryhmäkohtaisten tiekarttojen tekemiseen. Näissä tiekartoissa
priorisoidaan tehtäviä toimenpiteitä vaikuttavuusnäkökulmasta sekä
arvioidaan niiden kiireellisyyttä ja kustannusvaikutuksia. Tiekartat
käsitellään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman ohjausryhmässä.
Toimenpiteet kirjataan palvelualueiden vuosisuunnitelmiin, jotka
lautakunnat hyväksyvät. Tehtävät toimenpiteet toteutetaan
talousarviossa kullekin palvelualueelle allokoitujen varojen puitteissa. Jos
lisärahoitukselle esimerkiksi investointien kohdalla on tarvetta, niin ne
käsitellään normaalisti talousarvion muutosesityksinä valtuustossa.
Tiekarttatyö on alkanut kaupunkiympäristön palvelualueelta, joka on
hiilineutraaliustoimissa kaupungin merkittävin palvelualue. Työ jatkuu
elinvoiman ja kilpailukyvyn yksiköiden samoin kuin hyvinvointipalveluiden
yksiköiden kanssa syksyllä 2019.
Tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta päätetään, kuten
muistakin kaupungin investoinneista ja käyttötalousmenoista:
luottamuselimet päättävät. Pienimmät päätökset on useissa tapauksissa
luottamuselin delegoinut tiettyyn euromääräiseen rajaan asti
viranhaltijoille; nämä rajat ylittävät päätökset tekee luottamuselin.
Viranhaltijat valmistelevat normaaliin tapaan kokonaisuuden kannalta
edullisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut pohjautuen
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kulloinkin voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja talousarvioon.
Merkittäviin ilmastopäätöksiin liittyy myös vaihtoehtoinen tarkastelu:
millaiset olisivat vaikutukset, jos resurssit käytettäisiinkin toisin.
Päätöksiin liittyvät arvovalinnat eivät kuulu viranhaltijoille, vaan niistä
päättää luottamuselin.
Tampereen kaupungin toimet ovat globaaleilta vaikutuksiltaan pienet:
koko Suomenkin kasvihuonekaasupäästöt ovat promillen osia maailman
päästöistä. Kaupungin toimien paikallinen vaikutus sen sijaan on
merkittävä. Globaalisti Tampereen toimet ovat muiden teknologisesti
edistyneiden, erityisesti pohjoismaisten kaupunkien toimien tavoin
esimerkkinä monille muille kaupungeille: toimet ovat mahdollisia ja niillä
on vaikutusta.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 464, 28.10.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 284, 08.10.2019
§ 464
Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä
TRE:6931/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 464
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, 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 vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä, Kari Kankaala, Sanna Huikuri
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 22.10.2018
jättämässään valtuustoaloitteessa tamperelaisen ilmasto-oppaan
laatimista. Oppaan tulisi aloitteen mukaan painottua kaupunkilaisten
arjen kulutus- ja muihin valintoihin ja muodostaa heille siten parempi
kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Aloitteessa ehdotettiin erilaisia
vaihtoehtoja oppaan tekniseen toteutukseen ja kustannusten
kattamiseen. Aloitteen mukaan opas tukisi tavoitetta hiilineutraalista
Tampereesta 2030 ja kannustaisi kaupunkilaisia kestävään elämäntapaan.
Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -ohjelmaan kuuluvan Kestävä
Tampere 2030 -osaohjelman sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä on
valmisteltu Ilmasto-opas tamperelaisille. Opas julkaistiin toukokuussa
2019 osoitteessa ilmastosankari.fi.
Opas antaa valtuustoaloitteen mukaisesti vinkkejä hiilijalanjälkeä
pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla. Samalla sivustolla voi
tutustua myös syksyn ja kevään 2018-2019 aikana Kestävä Tampere 2030
-ohjelman toteuttamassa Ilmastosankari-kampanjassa kerättyihin
tamperelaisten ilmastotekoihin sekä viiteen tamperelaiseen
Ilmastosankariin. Sivulta löytyy myös linkki Sitoumus 2050 -laskuriin, jolla
voi laskea oman hiilijalanjälkensä.
Ilmasto-opasta täydennetään ja kehitetään edelleen siitä saatavan
palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 465
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 seuraava pöytäkirja:
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.10.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 29 Lausunto määräysluonnoksesta auton ja sen perävaunun rakenteen
muuttamisesta, 23.10.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 121 Osaamisen viennin kehittämispalvelujen hankinta 2019 - 2021,
22.10.2019
§ 120 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n
Maailman onnellisin kansa -tuotannon tukemiseen, 22.10.2019
§ 122 Tampereen kaupungin osallistuminen ITV Studios Finland Oy:n Jahti-
tuotannon tukemiseen, 22.10.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tilapäisen
esittelijän määrääminen, 23.10.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 120 Turtolan tukimuurin taideteos, luonnoksen suorahankinta,
17.10.2019
§ 121 Kekkosentien sillan ja Siirtolapuutarhan tukimuurin taideteos,
luonnoksen suorahankinta, 17.10.2019
§ 122 Asematunnelin taideteos, luonnoksen suorahankinta, 17.10.2019
§ 123 Suunnittelupäällikön toimen perustaminen kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmään, 17.10.2019
Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 139 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen määräaikaisesti
neuvolapalveluissa, 21.10.2019
§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Perheneuvolassa, 21.10.2019
§ 141 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Perheneuvolassa, 21.10.2019
§ 142 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 21.10.2019
§ 143 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 23.10.2019
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§ 144 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, 23.10.2019
§ 145 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 24.10.2019
Pormestari
§ 118 Vieraanvaraisuus Museokeskus Vapriikille 31.10.2019, 18.10.2019
§ 119 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle 6.2.2020, 18.10.2019
§ 120 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen osallistuminen
Jätelautakuntien neuvottelupäiville Jyväskylässä , 18.10.2019
§ 121 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2020 - Erityisesti työvoimapalvelujen alueelliset
kuntakokeilut, 22.10.2019
§ 122 Vieraanvaraisuus Tampereen TietoTeekkarikilta ry:lle 9.4.2021 ,
23.10.2019
§ 123 Luottamushenkilöiden hallintoseminaari, 23.10.2019
§ 124 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella,
23.10.2019
§ 125 Vieraanvaraisuus Professoriliitolle 15.11.2019, 23.10.2019
§ 126 Vieraanvaraisuus Tampereen Oopperan Carmen -oopperan
yhteydessä, 23.10.2019
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 19 Kaupungin ja konsernin omistamien kiinteistöjen hallinnan sekä
ylläpidon arviointityön pienhankinta Askel Partners Oy:ltä, 22.10.2019
Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 6 Tampereen Asemakeskus, Sopimuksiin liittyvät palvelut , 18.10.2019
Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 27 Ympäristösuunnittelijan viran täyttäminen ympäristönsuojelussa,
18.10.2019
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§ 466
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-
Matti Kankaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa
talousarvioehdotukseen liittyvän keskustelun aikana.
Perustelut
1) Talousarvioehdotuksen käsittely: Pormestarin talousarvioehdotus 2020
on julkistettu maanantaina 21.10.2019. Talousarviokirja ja laaja
esittelyaineisto löytyvät kaupungin internetsivuilta https://www.tampere.fi
/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio. Talousarvioehdotus
tulee kaupunginhallituksessa hyväksytyn aikataulun (KH 11.2.2019 § 57)
mukaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn 4.11.2019 ja
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 18.11.2019.
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 30.10.2019
(TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
3) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistan 28.10.2019 (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/
4) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 30.10.2019
2 PSHP hallituksen asialista 28.10.2019
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Muutoksenhakukielto
§456, §457, §458, §459, §462, §463, §464, §465, §466
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
§460, §461
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.

