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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Torkkola Sinikka, varajäsen
Lydén Erik, varajäsen, saapui 14:52, poistui 15:11
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 14:15
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj., poistui 15:35
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 13:46
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 15:24
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 15:35
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 15:35
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 15:35
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:06, poistui 15:08
Laurila Jaakko, kehittämispäällikkö, saapui 13:06, poistui 13:32
Pesä Perttu, tapahtumajohtaja, saapui 13:33, poistui 14:11
Heinämäki Anna-Kaisa, kilpailukykyjohtaja, saapui 13:33, poistui 14:11
Kangas Vesa-Matti, controller, saapui 14:12, poistui 14:16
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 14:17, poistui 14:23
Viljakka Jarmo, hankepäällikkö, saapui 14:17, poistui 14:23
Lemmetty Arto, hallintoylilääkäri, saapui 14:24, poistui 15:08
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 14:24, poistui 15:08
Vasala Juha, suunnittelupäällikkö, saapui 14:24, poistui 15:08
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 15:35, poistui 15:
41
Minkkinen Minna
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Lauri Lyly

Jouko Aarnio
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Puheenjohtaja
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40/2019

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Sasi

Juhana Suoniemi

muut allekirjoitukset

Kalervo Kummola
puheenjohtaja § 521

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
10.12.2019

Elina T Nikkilä
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§ 511
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 512
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Juhana Suoniemi (varalle Irja
Tulonen ja Jaakko Mustakallio).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 9.12.2019.
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§ 513
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 25.11.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 25.11.2019
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§ 514
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030
TRE:6125/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, 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 kulttuuristrategia 2030 hyväksytään.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja kehityspäällikkö Jaakko Laurilalle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Perustelut
Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026
yhdessä lukuisten Pirkanmaan kuntien kanssa. Haku edellyttää, että
hakemusta jättäessään päähakijakaupungilla on käytössään voimassa
oleva kulttuuristrategia, joka linjaa kulttuuripääkaupunkihanketta
pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet. Kulttuuristrategiasta
ajankohtaisen tekevät myös uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta sekä
kulttuurin merkityksen kasvu yhteiskunnassa.
Kulttuuristrategiaprosessi käynnistyi helmikuussa 2019 tiiviinä osana
Tampere 2026 sidosryhmä- ja asukastilaisuuksia.
Kulttuuristrategiaprosessia johti poikkihallinnollinen työryhmä, jonka
jäsenistössä oli edustus kaupungin kaikilta palvelualueilta. Materiaalia
strategian rakentamiseen kerättiin lähes tuhannelta tamperelaiselta.
Kulttuuriunelmiaan ja näkemyksiä kaupungin kehittämisen kohteista
kertoivat niin ohikulkijat, koululaiset, palvelukeskusten asukkaat,
kaupungin työntekijät kuin kulttuurialan ammattilaiset. Valmistelussa
otettiin huomioon lukuisia Tampereen kaupungin aiemmin hyväksymiä
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suunnitelmia, kuten Tapahtumatoiminnan suuntaviivat ja Julkisen taiteen
periaatteet, sekä valtakunnan tason asiakirjoja, kuten Taide- ja
taiteilijapolitiikan suuntaviivat sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta.
Kulttuuristrategialuonnosta esiteltiin yleisölle 24.9. kaikille avoimessa
yleisötilaisuudessa sekä kulttuurialan toimijoiden verkostoissa syksyn
aikana. Strategialuonnosta on kommentoitu myös kaupungin
palvelualueiden johtoryhmissä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa,
elinvoima- ja osaamislautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa
sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Luonnokseen tehtiin muutoksia
saadun palautteen perusteella.
Kulttuuristrategia määrittelee sekä kaupungin roolia kulttuurissa että
kulttuurin roolia kaupungissa. Kulttuuri nähdään strategiassa kaupungin
tärkeänä menestystekijänä sekä merkittävänä kasvun vahvistajana ja
kaupungin kestävän muutoksen turvaajana: kulttuuri lisää kaupungin
veto- ja pitovoimaa, ihmisten hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.
Strategiassa asetetaan neljä tavoitekokonaisuutta vuodelle 2030 ja
esitetään toimenpiteitä tavoitteiden toteutumiseksi. Kulttuuristrategian
keskeiset tavoitekokonaisuudet ovat:
1.
2.
3.
4.

Kulttuuri koskettaa kaikkia
Luovien ihmisten koti
Merkityksellinen kaupunki
Kokoaan suurempi

Tavoitekokonaisuuksissa korostetaan kulttuurin yhdenvertaisuutta ja
hyvinvointivaikutuksia, kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten
parantamista, omaleimaisen ja yhteisöllisyyttä tukevan
kaupunkiympäristön ja -tilojen suunnittelua sekä kunnianhimoisen
kulttuuri- ja tapahtumapolitiikan toteuttamista kaupungissa. Tavoitteiden
lisäksi strategiassa linjataan kolme toimintatapaa tukemaan strategian
toimeenpanoa sekä alueellista yhteistyötä.
Kulttuuristrategia antaa selkänojaa poliittiselle päätöksenteolle sekä
kaupungin kehittämiselle. Kulttuuristrategiaa toimenpannaan osana
kaupungin johtamisjärjestelmää kaikilla palvelualueilla ja keskeisiä
toimenpiteitä sisällytetään lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmiin.
Tampereen haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 tukee
osaltaan kulttuuristrategian tavoitteiden toteutumista.
Tiedoksi
Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Reija Linnamaa, Eija Oravuo, Taru Hurme,
Sanni Pöntinen, Toimi Jaatinen, Taina Myllyharju, Jaana Ylänen, Elise
Pedersen, Satu Vuorinen, Juha Hemanus
Liitteet

1 Liite Kh 2.12.2019 Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030
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§ 515
Suurtapahtumien tilannekatsaus
TRE:6798/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 ja
tapahtumajohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200, 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
Suurtapahtumien tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tapahtumajohtaja
Perttu Pesälle ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat
ennen päätöksentekoa.
Iiris Suomela poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampere on strategiansa mukaisesti vetovoimainen elämyskaupunki,
mikä on näkynyt viimeisten vuosien kehityksessä monella tasolla.
Tapahtumien määrä on lähes kolminkertaistunut vuosituhannen alun
tilanteeseen verrattuna ja tapahtumien kaupungille tuoma hyöty näkyy
niin elinkeinoelämän kuin yhteisöidenkin toiminnassa.
Tulosten mukaan tapahtumateollisuuden kokonaisvaikutus
aluetalouden toimijoiden liikevaihtoon on vuosittain 625 000 000 euroa
(2017). Kokonaisuutena Tampereella myydään vuosittain 4 600 000
pääsylippua ja noin 40 prosenttia palveluiden käyttäjistä tulee
Pirkanmaan ulkopuolelta. Viime vuonna kansallisella tasolla
tapahtumateollisuuden BKT-arvo oli yli kaksinkertainen maatalouteen
nähden ja sen kasvu tulee säilymään vakaana myös tulevina
vuosina.
Tampereella on vuosittain panostettu niin ankkuritapahtumien
kehittämiseen kuin yksittäisten suurtapahtumien hankintaan.
Tulevaisuudessa kilpailu etenkin yksittäisistä suurtapahtumista tulee
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kovenemaan, sillä kaupungit ympäri maailman ovat tunnistaneet niiden
merkityksen aluetaloudellisesti.
Tampereen imago tapahtumien järjestäjänä on kansainvälisestikin
hyvällä ja näkyvällä tasolla. Kilpailemme jatkuvasti kokoluokkaamme
isompien kanssa tasaveroisesti saaden kaupunkiimme merkittäviä,
näkyviä suurtapahtumia. Esimerkiksi tulevien vuosien aikana lentopallon
EM-kilpailut ja jääkiekon MM-kilpailut tulevat taas nostamaan kaupunkia
seuraavalle tasolle. Valmistelussa on myös Euroopan
kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026, joka toteutuessaan
on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä suurtapahtuma.
Vuonna 2019 kaupungin yhteistyö suurtapahtumien osalta pysyi samalla
tasolla aiempiin vuosiin nähden. Tästä esimerkkeinä Rammsteinin
suurkonsertit ja Suomen miesten jalkapallon A-maajoukkueen kolme
täyttä ottelua. Tampereen stadionin merkitys suurtapahtumien alustana
on ollut kaupungille merkittävä. Tilanne muuttuu 2020 syksyllä, jolloin
pitkään remontissa ollut Helsingin Olympiastadion on jälleen valmiina
tapahtuma-alustaksi. Tästäkin huolimatta Tampereen stadionin
käyttöasteen ei odoteta tulevina vuosina merkittävästi laskevan aktiivisen
suurtapahtumahaun ansiosta.
Tampereen tilanne tulevina vuosina on suurtapahtumien suhteen hyvä.
Valmistuva Kannen areena vaikuttaa myös kansallisesti erilaisten
kulttuuri- ja urheilutapahtumien sijoittumiseen Suomessa.
Suurtapahtumiin liittyvän haku- ja tukiprosessin valmistelusta vastaa
vuonna 2007 perustettu suurtapahtumatyöryhmä, joka käsittelee
vuosittain kymmeniä erilaisia ideoita tai hakemuksia. Näiden pohjalta
suurtapahtumatyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle, millaisissa
tapahtumissa se kokee kaupungin osallisuuden tärkeäksi tulevaisuudessa.
Kaupunginhallitukselle annetaan katsaus vuosien 2020-
2027 tapahtumahauista sekä esitellään tilannekatsaus toteutuneiden
suurtapahtumien osalta 2019. Asian liite on salainen viranomaisten
toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 24 § kohdan 17 perusteella.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Perttu Pesä,
suurtapahtumatyöryhmä
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§ 516
Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2019
TRE:3175/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Vesa-Matti Kangas
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtajan 1. varahenkilö, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566
4477, 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 10/2019 merkitään tiedoksi.
Kaupungin toimintayksiköiden tulee toteuttaa talouden
tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä välttämään kuluvan vuoden
talousarviota uhkaavat ylitykset.
Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden
tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle
marraskuun tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-
Matti Kankaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta keskustelun aikana.
Perustelut
Kaupungin tammi-lokakuun ulkoinen tulos oli 22,3 milj. euroa
alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 35,9
milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 15,0
milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä
oli 54,7 milj. euroa.
Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2
milj. euroa alijäämäinen. Lokakuun tilanteen perusteella laadittu koko
vuoden tulosennuste on 46,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 17,0 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Pieni ero
vuosisuunnitelmapoikkeamassa aiheutuu suunnitelman mukaisiin
poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion
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sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kunnallisverotuloja
ennustetaan kertyvän noin 14,0 milj. euroa suunniteltua vähemmän
pääasiassa verokorttiuudistuksen vuoksi. Ennusteeseen kohdistuu
edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Toimintakatteen
ennustetaan toteutuvan 20,9 milj. euroa budjetoitua heikompana.
Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan
kasvavan 47,6 milj. euroa (4,0 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos
oli 3,7 %.
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 3,1
milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen
koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä
työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän
vuosisuunnitelma 1,8 milj. eurolla. Ennustetta parantaa kuntouttavan
työtoiminnan myynnistä saatava tulo.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,1 milj. euroa. Ylityksen
syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut,
palvelusetelipäivähoidon laajentaminen sekä
oppilaskuljetuskustannukset.
Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Maanvastaanoton sekä
asemakaavoituksen tuottojen ennustetaan alittuvan ja
rakennusvalvonnan kiinteistönmuodostuksen tulojen ylittyvän.
Verorahoituksen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman tason noin 0,6
milj. eurolla. Verotulojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 11,5
milj. eurolla pääosin verokorttiuudistuksen vaikutusten vuoksi.
Valtionosuuksien ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 11,0 milj.
eurolla. Ylitys aiheutuu peruspalvelujen valtionosuuden kasvusta, koska
valtio päätti budjettiriihen yhteydessä aikaistaa kunnille maksettava
kertaluonteinen valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle.
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 189,8 milj. euroa. Suurimmat
nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 68,5 milj. euron
investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 68,8 milj. euron investoinnit sekä
Tampereen Vesi Liikelaitoksen 28,2 milj. euron investoinnit.
Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 44,9
milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten
vuoksi.
Vuosikate-ennuste on 68,1 milj. euroa, mikä kattaa 36 %
tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.
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Kaupungin lainakannan ennuste on 790,2 milj. euroa, mikä on 119,7 milj.
euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on
3 305 euroa.
Toimintakatteen ylityksiä ennustavien yksiköiden on ryhdyttävä
välittömästi toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on
raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.
Talouskatsauksen materiaaliin voi tutustua osoitteessa
https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome
/Talouskatsaus102019/Etusivu?publish=yes
Tiedoksi
Vesa-Matti Kangas, Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto,
palvelualueet ja liikelaitokset
Liitteet

1 Talouskatsaus 10_2019, esitysmateriaali
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§ 517
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen
hankesuunnitelma
TRE:8216/10.03.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, 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
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen
uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun
pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, hankepäällikkö Jarmo Viljakalle sekä koordinaattori Elina
Kalliohaalle He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.
Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta.
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä
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tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin
toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 %
hankesuunnitelmasta.
Tilan tarve
Koulun rakenteellinen mitoitus on 1.300 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä) /
luokat 0-9. Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat.
Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä noin 160 lasta. Suun
terveydenhoidolle suunnitellaan 10 hoitohuoneen kokonaisuus
aputiloineen. Henkilökuntaa on yhteensä noin 200. Hankesuunnitelman
mukainen laajuus: bruttoala 14.156 brm2, huoneistoala 12.958 htm2 ja
tilaohjelman mukainen hyötyala 9.394 hym2.
Aikataulu
Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen
joulukuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa marraskuun
2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana, jolloin hankkeen
toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä helmikuussa 2021.
Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa maaliskuun 2021 ja toukokuun 2023
väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella kesä-heinäkuun aikana
ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2023.
Vanhan koulurakennuksen purku
Vanha Etelä-Hervannan koulurakennus (rakennusnumero 3270) puretaan
ja poistetaan kirjanpidosta vuonna 2020. Purettavan rakennuksen
tasearvo on 842.758,08 euroa (31.8.2019). Tontin läpi menevä vanha
maanalainen sähkölinja siirretään ennen vanhan koulun purkua. Linjan
siirto on Tampereen Sähköverkko Oy:n investointi.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti sijaitsee Hervannan kaupunginosassa
osoitteessa Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-
65-7155-1. Etäisyys Keskustorilta on noin 10 km. Tarveselvityksen
mukaisesti on päädytty vanhan koulun purkamiseen ja korvaamaan se
uudisrakennuksella.
Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä varsinaisia
toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Joitakin muutoksia kuitenkin
tehtiin:
käsityön tilojen perusratkaisua tarkennettiin
ison liikuntasalin yhteyteen pukuhuoneiden yläpuolelle lisättiin
katsomoparvi
aurinkopaneelit ja erillinen muuntamorakennus lisättiin investointiin
teknisten tilojen mitoitusta tarkennettiin.
Asemakaava vahvistui 15.1.2019. Suunnitelma on asemakaavan
mukainen. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät ja niiden
turvallisuutta koulun lähialueella on esitetty parannettavaksi
asemakaavassa. Tontille johtava henkilöautoliikenne keskitetään jatkossa
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kulkemaan Sähköraitin ja huoltoliikenne Nosturinraitin kautta. Lähin
joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 170 metrin päässä rakennuksesta.
Tuleva raitiotie kulkee koulun läheltä, etäisyys Insinöörinkadun pysäkille
on noin 450 metriä.
Tontin koko on 26.363 m2. Tonttia rajaa idässä Ahvenisraitti, etelässä
Elementinpolku, lännessä Välituntipuistikko sekä pohjoisessa
Mekaniikanpolku. Laattapuiston ja Mäkipuiston urheilukentät sijaitsevat
lähietäisyydellä. Tontille sijoittuvat auto-/inva- ja saattopaikat (30 ap)
sijoitetaan tontin koilliskulmaan. Päiväkodin saattopaikat sijaitsevat
Arkkitehdinkadun ja Valtaraitin kulmassa sijaitsevalla LP-2 alueella,
jatkosuunnittelussa tarkennetaan paikkamäärä pysäköintipolitiikan
mukaisesti, tavoite määrälle on 26 autopaikkaa. Etäisyys LP-2 alueelta
päiväkodille on noin 200 metriä. Ajoväylät asfaltoidaan. Päiväkodille ja
esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi per ryhmä. Invatakseille
suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen pohjoispuolen
sisäänkäynnille. Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti
yhteensä noin 420 paikkaa, joista 175 paikkaa toteutetaan asemakaavan
mukaisesti katettuna. Telineen malli on ns. runkolukittava. Huoltoyhteys
tontille kulkee Nosturinraitin kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja
erotetaan kevyen liikenteen reiteistä. Henkilöautoliikennettä ei
huoltopihalle osoiteta.
Rakennus sijoittuu keskeisesti tontille. Päiväkodin piha sijoittuu tontin
itäpuolelle ja koulun välituntipiha vastaavasti länsipuolelle. Koulun
välituntipiha jaetaan isojen ja pienten oppilaiden pihoihin.
Päiväkodin leikkipiha mitoitetaan lapsimäärän mukaan, suunnitelman
mukainen pinta-ala on noin 2.800 m2 (17,5 m2/lapsi). Päiväkodin piha
aidataan. Pienten lasten piha erotetaan aidalla muusta pihasta.
Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin
suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja
toteutussuunnitteluvaiheessa. Koulun pihalle sijoitetaan kaksi aidattua
tekonurmipintaista miniareenaa (jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja
kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Koulun
pihan pinta-ala on noin 12.000 m2 (n. 9,2 m2/oppilas). Pihan
pintamateriaaleina käytetään rakennuksen lähialueilla sidottuja
materiaaleja. Alaluokkien ja esiopetuksen sekä yläluokkien pihat
erotetaan toisistaan. Koulun pihalle sijoitetaan kaksi kylmää ulkoilu-/
liikuntavälinevarastoa sisäänkäyntien yhteyteen.

Päiväkodin ja koulun pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti
valvottavat kokonaisuudet. Pihoilta on suora yhteys ryhmä- ja
opetustiloihin. Tontin länsipäässä sijaitseva metsäinen alue on
asemakaavaluonnoksessa määritetty säilytettäväksi (s-4). Se kehitetään ja
kunnostetaan osaksi koulun välituntipihaa maisemanhoidollisin
toimenpitein. Tontin rajoilla sijaitsevat vanhat hyväkuntoiset puut
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säilytetään ja tarvittaessa istutetaan uusia. Koulun ja päiväkodin piha-
alueet eivät sijaitse melualueella. Tontin itäpuolelle, päiväkodin pihan
läheisyyteen sijoitetaan uusi rakennusta palveleva muuntamo.
Rakennus on neljäkerroksinen. Pinta-ala koostuu koulun opetustiloista,
päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, liikuntatiloista,
oppilashuollon tiloista, suun terveydenhoidon tiloista, hallinnon tiloista ja
niitä palvelevista aputiloista. Ilmastointikonehuoneet sijaitsevat 4.
kerroksessa ja ullakkokerroksessa. Rakennuksessa on kaksi henkilöhissiä,
joista toinen on mitoitettu myös tavarankuljetukseen. Kaikkiin tiloihin on
esteetön pääsy ja ne on suunniteltu iltakäytön mahdollistaviksi.
Rakennuksessa ei kuljeta ulkokengillä, kengät jätetään niille
suunniteltuihin paikkoihin (märkä- ja kenkäeteiset, kenkätelineet) ennen
siirtymistä sisätiloihin. Oppilaiden ja päiväkotilasten kulku tiloihin
tapahtuu välitunti- ja leikkipihojen kautta. Iltakäytön pääsisäänkäynti
sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella. Hammashoidon tiloihin ja isoon
liikuntasaliin kuljetaan pohjoispuolen sisäänkäynnin kautta.
Päiväkodin tilat sijaitsevat rakennuksen itäpuolella kahdessa kerroksessa
(kerrokset 2 ja 3). Ryhmätilat toteutetaan muuntojoustavina siten, että
osa ryhmätiloista on mahdollista ottaa opetuskäyttöön ilman
tilamuutoksia. Päiväkoti voi käyttää pienempää salia liikuntasalinaan.
Rakennuksen toinen hissi sijaitsee lähellä päiväkodin tiloja. Päiväkodin
tiloista on suora yhteys ruokasaliin ja liikuntatiloihin.
Koulun opetustilat on keskitetty rakennuksen länsipuolelle. Tiloista on
lyhyt yhteys yhteiskäyttöisiin tiloihin (esim. ruokasali, liikuntatilat).
Opetustilat on jaettu isojen ja pienten oppilaiden soluihin. Isot oppilaat
kulkevat opetustiloihin pohjoispuolen portaan kautta. Vastaavasti pienet
oppilaat käyttävät eteläpuolen porrasta. Ruokasali toimii rakennuksen
kokoavana tilana. Sitä käytetään myös opetus- ja juhlatilana.
Oppilashuollon tilat sijaitsevat hallinnon tilojen läheisyydessä 4.
kerroksessa ja niihin on esteetön yhteys ulkoa. Rakennuksen huolto
(keittiö, tavarankuljetus, käsityön tilojen tavarantuonti) tapahtuu
rakennuksen eteläpuolelta.
Taide rakennushankkeessa
Tarveselvityksessä hankkeelle ei varattu rahaa taidehankinnalle.
Tarveselvityksen esittelyn ja hyväksynnän yhteydessä
kaupunginhallituksen kokouksessa kuitenkin todettiin, että hankkeeseen
tulee integroida julkista taidetta. Uudesta taidehankinnasta on perustettu
työryhmä, jonka toiminta käynnistyi syyskuussa 2019. Taiteen suunnittelu
ja toteutus yhteensovitetaan rakennushankkeen aikatauluun.
Taideteokset integroidaan kokonaisuuteen ja ympäristöön.
Taideinvestoinnin summaksi esitetään 336.750 euroa (1 %
tarveselvitysvaiheen kustannusarviosta). Summa on kustannusraami, jota
ei ylitetä. Vanhan koulun ruokasalissa sijainnut taideteos ”Sampo”
(taiteilija Reijo Paavilainen) tullaan sijoittamaan uuteen rakennukseen.
Kokonaissumma sisältää siirrettävän taideteoksen kunnostuksen ja
asennuksen.
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Investointi- ja käyttökustannukset
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen
uudisrakennukseen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio
34.100.000 euroa (2.398 euroa/brm2). Tarveselvitysvaiheen
kustannusarvio oli 33.675.000 euroa (2.373 euroa/brm2).
Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on
enintään 1 % tarveselvitysvaiheen investoinnista, eli 336.750 euroa.
Taideinvestoinnin kustannus tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa.
Rakennusinvestointi yhteensä 34.436.750 euroa (alv 0%).
Kustannusten nousu johtuu osin rakennusindeksin kasvusta, suora
indeksimuutos verrattuna vanhaan arvioon on noin 100.000 euroa.
Lisäksi kustannuksia nostavia tekijöitä ovat muuntamon ja
aurinkokeräimien lisääminen hankkeeseen, arvioitu kustannus yhteensä
160.000 euroa.
Kustannusarvio sisältää myös läheisen saattoliikennepaikoitukseen
osoitettavan LP-2 -alueen rakentamiskustannuksen, joka on noin 150.000
euroa.
Vuoden 2020 pormestarin talousarvioesityksessä hankkeelle on varattu
määrärahaa vuosille 2020-2023 yhteensä 34.012.000 euroa. Hanketta
esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa
tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten
kustannusten mukaiseksi.
Keittiön laitteet, koneet ja kiinteät rst-kalusteet ovat Pirkanmaan Voimia
Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa
ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio
on noin 280.000 euroa. Päiväkodin tiloihin toteutetaan mahdollisesti
keskuspölynimurijärjestelmä, jonka kustannus on noin 15.000 euroa.
Keskuspölynimurijärjestelmä ei ole mukana investoinnissa, vaan siitä
päätetään toteutussuunnitteluvaiheessa.
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2023 vuosivuokra on yhteensä 3.033.664
euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut
(sis. esiopetus) 2.233.039 euroa, kasvatuspalvelut 582.197 euroa, avo- ja
asumispalvelut 157.006 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 61.422 euroa.
Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,
hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.
Lopullinen erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat
tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.11.2019 § 165
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen
uudisrakennuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.
Asian toinen liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n kohdan 7 perusteella.
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Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anni
Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Tanja
Moisala, Ulla-Maija Ojalammi, Marika Pihkanen, Anne-Mari Aaltonen,
Päivi Sokura, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen,
Antti Lakka, Panu Hirvonen
Liitteet

1 Liite Kh 2.12.2019 Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti hankesuunnitelma
2 Liite Kh 2.12.2019 Toimintojen sijoittuminen ja rakennustekninen
toteutus
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§ 518
Tampereen kaupungin edun mukaisesti toimiminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuuston kokouksessa
TRE:7292/03.07.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala, Tuukka Salkoaho
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, 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 edustajia velvoitetaan toimimaan Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa vuoden 2020 talousarviokäsittelyn
yhteydessä Tampereen kaupungin edun mukaisesti seuraavasti:
1. Esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä.
2. Tampereelle budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi
olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen
tarjouksen mukainen 306,4 miljoonaa euroa.
3. Kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä
kuin hinnankorotuksilla.
Esteellisyys
Olga Haapa-aho, Sinikka Torkkola ja Aleksi Jäntti ilmoittivat olevansa
esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella
ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Varajäsen Erik Lydén oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, hallintoylilääkääri Arto Lemmetylle, yhteysjohtaja Tuukka
Salkoaholle ja suunnittelupäällikkö Juha Vasalalle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat
ennen päätöksentekoa.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus
vastaa kuntayhtymien omistajaohjauksesta. Kuntalain 46 §:n mukaan
omistajaohjaus tarkoittaa erilaisin toimenpitein myötävaikuttamista
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niiden yhteisöjen toimintaan, joissa kaupunki on mukana. Laissa
erityisesti mainitaan toimenpiteenä ohjeiden antaminen kuntaa eri
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen esitys
kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioksi ei ole kaupunkikonsernin
kokonaisedun mukainen eikä ota huomioon Tampereen kaupungin tai
ylipäätään kuntakentän taloudellista tilannetta. Talousarvioehdotus ei
myöskään vastaa tilaajarenkaiden ja sairaanhoitopiirin vuoden 2019
aikana käymissä palvelusopimusneuvotteluissa esillä olleita lukuja.
Hinnankorotusten käyttäminen pääasiallisena keinona kuntayhtymän
alijäämän kattamiseksi oli yllätys eikä kunnille kevään jälkeen toimitettu
euromääräisiä ehdotuksia.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toimitti tilaajarenkaille vuoden 2020
tarjouksen maaliskuussa 2019, minkä pohjalta
palvelusopimusneuvottelut käytiin huhtikuussa 2019. Tampereen
kaupungin osalta sairaanhoitopiirin tarjous ilman ensihoitoa,
erityisvelvoitemaksua ja kehitysvammahuoltoa oli yhteensä 306,4 milj.
euroa. Tarjous oli laadittu kolmen prosentin kasvulla vuoden 2018
toteutuneeseen myyntiin verrattuna. Palvelusopimusneuvotteluissa
sovittiin yhteisesti 2,9 milj. euron vähennyksestä sairaanhoitopiirin
tarjoukseen verrattuna. Vähennyksen perusteena oli vuodeosastohoidon
käytön vähentyminen.
Palvelusopimusneuvottelujen perusteella päivitetty Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin tarjous (303,5 milj. euroa) oli 5,5 milj. euroa suurempi
kuin Tampereen kaupunginhallituksen määrittelemä
erikoissairaanhoidon talousarviokehys vuodelle 2020. Kesäkuussa 2019
Tampereen kaupunginhallitus lisäsi talousarviokehykseen 5,5 milj. euroa,
jolloin Tampereen talousarviokehys oli sama kuin neuvotteluissa
päivitetty sairaanhoitopiirin tarjous. Neuvottelutuloksesta poiketen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus kuitenkin päätti kesäkuussa 2019,
ettei tilaajarenkaiden kanssa solmita palvelusopimuksia vuodelle 2020, ja
että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvio valmistellaan
sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen (306,4 milj. euroa) perusteella.
Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on valmisteltu
saavutetun neuvottelutuloksen (303,5 milj. euroa) perusteella.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.12.2019 käsiteltävässä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioesityksessä
Tampereelle on budjetoitu 317,4 milj. euroa erikoissairaanhoidon
palvelujen myyntiä vuodelle 2020. Budjetoitu myynti on 10,9 milj. euroa
(3,6 %) suurempi kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäinen
tarjous ja 13,8 milj. euroa (4,6 %) suurempi kuin Tampereen käytettävissä
oleva talousarviokehys. Vuoden 2018 toteutuneeseen myyntiin
verrattuna vuodelle 2020 budjetoitu myynti on 19,9 milj. euroa (6,7 %) ja
vuoden 2019 ennustettuun myyntiin verrattuna 15,2 milj. euroa (5,0 %)
suurempi.
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Tampereen erikoissairaanhoidon palvelutilausta koskevia tunnuslukuja

ESH-
palvelutilaus
(1 000 euroa)

PSHP
TA2020

PSHP tarjous
2020

TRE
TA2020

TPE2019 TP2018
*
*

317 369

306 420

303 548

302 162

297
448

* Ilman kalliin hoidon tasausta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioehdotus poikkeaa
merkittävästi kevään ja kesän 2019 valmistelutilanteesta. Esitetty
kuntamyynnin kasvu on poikkeuksellisen suurta vuoden 2018
toteutuneeseen myyntiin ja vuoden 2019 ennustettuun myynnin
toteumaan verrattuna. Kasvu johtuu sairaanhoitopiirin
talousarvioesityksen sisältämistä merkittävistä hinnankorotuksista, joita
talousarvioesityksessä perustellaan tarpeella kattaa syntyneet alijäämät.
Alijäämien kattaminen ja uuden alijäämän syntymisen estäminen on
perusteltua, mutta hinnankorotusten käyttäminen pääasiallisena keinona
ei ole kuntien näkökulmasta hyväksyttävää ja kuntien nykyisessä
taloustilanteessa realistista.
Perustellumpi ja taloudellisesti kestävämpi vaihtoehto on kuntien
näkökulmasta hyödyntää esimerkiksi kustannusten hallinnan ja
ohjelmallisen hoitopalvelujen käytön vähentämisen työryhmissä
tunnistettuja toiminnan tehostamiskeinoja. Sairaanhoitopiirin ja
jäsenkuntien yhteinen kustannusten hallinnan työryhmä työskenteli
helmikuusta kesäkuuhun 2019 ja ohjelmallinen hoitopalvelujen käytön
vähentämisen työryhmä kesä-syyskuussa 2019. Työskentelyn tavoitteena
oli löytää keinoja sairaanhoitopiirin kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja
tuottavuuden parantamiseksi sekä toisaalta painopisteen ja resurssien
siirtämiseksi perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon palvelujen
kysynnän vähentämiseksi. Tunnistetuista keinoista voidaan
toteuttamisaikataulun perusteella todeta, että osa toimenpiteistä on
välittömästi toimeenpantavia, osa on 1-2 vuoden aikana toteutettavia ja
loput ovat yli 2 vuoden aikana toteutettavia.
Tiedoksi
Tampereen edustajat PSHP yhtymävaltuustossa, Taru Kuosmanen, Vesa-
Matti Kangas, Tuukka Salkoaho, Juha Vasala
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§ 519
Jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen hyväksyminen
TRE:4442/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus
hyväksytään edellyttäen, että Ruoveden kunta on hyväksynyt sopimuksen
ennen 1.1.2020.
Kokouskäsittely
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki,
Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-
Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon
kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta,
Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven
kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jätehuollon
viranomaistehtävien hoitamisessa. Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla
on oltava yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet
kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien
omistamalle jäteyhtiölle.
Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja
alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen
kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta 1.6.2017 alkaen.
Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa kokoonpanon
osalta. Sopijaosapuolet pitivät 10.6.2019 jätehuollon yhteistoiminta-
alueen vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin muun
ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuuteentoista
(16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kahdeksan (8) paikkaa
mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Tampereen
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kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muille kunnille neljä (4)
paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Info- ja
keskusteltutilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet
liitteeseen punaisella merkityt muutokset jätehuollon
yhteistoimintasopimukseen.
Sopijakunnat Ruoveden kuntaa lukuunottamatta ovat jo hyväksyneet
sopimuksen muutosehdotuksen. Ruoveden kunnan on tarkoitus käsitellä
sopimusluonnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2019. On
tärkeää, että kaikki sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen
osaltaan ennen kuin Tampere sen tekee. Näin vältetään se mahdollisuus,
että jokin kunnista jäisi sopimuksettomaan tilaan.
Liitteet

1 Luonnos jätehuollon yhteistoimintasopimukseksi
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§ 520
Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen
TRE:4915/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, 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:
Valtuuston 23.1. 2017 hyväksymään ja 16.9.2019 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 10 §:ään ja
125 §:ään. Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja hallintosäännön
liitteenä olevaan Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön hyväksytään
liitteen mukaiset muutokset 3 §:ään. Hallintosäännön 10 §:ään tuleva
muutos tulee voimaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy
samansisältöiset muutokset sopimukseen yhteisestä toimielimestä
jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2020.
Perustelut
Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on
hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 16.9.2019.
Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätehuollon yhteistoiminta-alueen
kuntien yhteisenä toimielimenä. Kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen
yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.
Kunnat ovat neuvotelleet yhteistoimintasopimukseen muutoksia, jotka
koskevat alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa 1.1.2020
alkaen. Muutokset tulee hyväksyä hallintosäännön 10 §:ään
edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy samat muutokset sopimukseen
yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.
Valtuusto hyväksyi 16.9.2019 hallintosäännön 37 §:ään muutoksen, jonka
mukaisesti hyvinvointipalveluiden palvelualue jakautuu sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi
1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019, että hyvinvoinnin
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palvelualueen johtajan virka lakkautetaan ja konsernihallintoon
perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen.
Hallintosäännön 125 §:ää tulee muuttaa siten, että sosiaali-ja
terveyspalvelujen palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sekä että sivistyspalvelujen
palvelualueen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksissa 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön
liitteenä olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 3 §:ssä oleva
maininta siitä, että Sara Hildénin taidemuseo kuuluu hyvinvoinnin
palvelualueen organisaatioon tulee korjata sivistyspalvelujen
palvelualueen organisaatioksi 1.1.2020 alkaen.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Liite kh 2.12.2019 Hallintosääntö
2 Liite kh 2.12.2019 Hallintosäännön liite 3 Sara Hildénin taidemuseon
johtosääntö
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§ 521
Vuosiloman myöntäminen pormestarille
TRE:4044/01.02.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, 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
Pormestari Lauri Lylylle myönnetään vuoden 2019 vuosilomaa 5 päivää
liitteen mukaisesti
Esteellisyys
Lauri Lyly ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Kalervo Kummola toimi puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ajan.
Perustelut
Pormestari Lauri Lyly on esittänyt, että hänelle myönnetään vuoden 2019
vuosilomaa 5 päivää liitteen mukaisesti.
Liite on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §
32 kohdan mukaan.
Tiedoksi
Lauri Lyly, Ritva Vakkuri

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

40/2019

28 (44)

Kaupunginhallitus, § 522, 02.12.2019
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 116, 09.10.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 159, 21.11.2019
§ 522
Valtuustoaloite esittävien taiteiden koulutuksen kehittämiseksi Tampereella yhdessä eri
alan toimijoiden kanssa osaksi Tampere3 kokonaisuutta - Elina Sirén ja Heinivaho Matti
TRE:7523/12.00.01/2016
Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 522
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, 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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annetut elinvoima- ja
osaamislautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Elina Sirén, Lauri Savisaari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 09.10.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi:
Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tampereelle perustetaan
korkeatasoinen esittävien taidealojen koulutusjatkumo (musiikki, tanssi ja
teatteri) aina taiteen perusopetuksesta tohtoriopintoihin asti yhteistyössä
alan eri toimijoiden kanssa osaksi uutta Tampereen yliopistoa.
Pormestari Lauri Lyly asetti 5.12.2018 työryhmän pohtimaan, miten alan
toimintaympäristöä ja koulutusta voitaisiin Tampereella kehittää.
Elokuussa 2019 pormestarille luovutetussa loppuraportissaan työryhmä
on luonut vision esittävien taiteiden tilasta vuodelle 2030 ja esittää
lukuisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Vision mukaan Tampere on
vuonna 2030 Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Merkittävin
ehdotus vision toteuttamiseksi on, että Tampereelle tulisi perustaa
taidekampus, joka olisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä
taiteiden koulutus- ja esitystoiminnan keskus.
Työryhmä toteaa raportissaan, että Tampere kulttuurielämältään ja -
tarjonnaltaan vireänä kasvukeskuksena ja korkeakoulukaupunkina
tarjoaa erinomaiset lähtökohdat ja ympäristön esittävien taiteiden
korkeakoulutuksen järjestämiselle sekä koulutuspolkujen kehittämiselle.
Tampereella on runsaasti alan korkeakoulutusta tukevia työelämän ja eri
koulutusasteiden toimijoita. Opetusta annetaan varhaiskasvatuksesta
aina tohtorin tutkintoon asti. Kouluttautua voi sekä harrastajaksi että
ammattilaiseksi. Laaja toimijakenttä ja näiden keskinäinen erilaisuus ovat
Tampereelle ja koko kaupunkiseudulle rikkaus, joka turvaa elävän ja
monipuolisen kulttuurielämän jatkuvuuden.
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön mahdollisuudet Tampereella ovat hyvät
verrattuna muihin kaupunkeihin ja yhteistyö on monipuolista. Tähän
vaikuttaa ennen kaikkea kaupungin koko: tekijöitä on paljon, mutta
useimmilla on oma erikoistumisalueensa ja tekijät ovat toisilleen tuttuja.
Kilpailua on sopivasti. Työryhmä oli kuitenkin yksimielinen siitä, että
yhteistyön koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä.
Koulutustoimijoista tiiviimmin yhteistyötä tekevät Tampereen
ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen
konservatorio. Vuodesta 2012 alkaen Tampereen Musiikkiakatemia on
ollut tämän yhteistyön tunnus. Musiikkiakatemian nimissä kehitetään ja
toteutetaan mm. yhteismusisointi-, produktio- ja konserttitoimintaa.
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Yhteistyö sisältää myös kummankin organisaation henkilöstöjen
työpanosten, sekä tilojen ja välineistön yhteistä hyödyntämistä ja
henkilöstöjen kehittämistä.
Tampereen teatteritoimijat aloittivat vuonna 2006 yhteistyön, jonka
tunnuksena on toiminut otsikko “Teatteripääkaupunki”. Tiimin
päätavoitteina on ollut pitää yllä Tampereen mainetta
Teatteripääkaupunkina, näkyä yhdessä ympäri Suomea ja toimia alueen
teatteritoimijoiden tukiverkostona. Teattereilla, festivaaleilla ja
orkesterilla on myös oma tiedotuslehti Aplodi.
Tampereella taiteen perusopetuksen ohjausryhmä valmistelee taiteen
perusopetukseen liittyvät asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Täten
ohjausryhmällä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että Tampereen
kaupungin opetustoimiluvalla toimivat oppilaitokset toimivat taiteen
perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan. Ohjausryhmä
toimii myös laajemmin taiteen perusopetuksen koordinaatiorakenteena
tarjotessaan asiantuntija-apua sekä yhteistyö- ja
verkostoitumismahdollisuuksia oppilaitoksille. Ohjausryhmään kuuluvat
Tampereen kaupungin edustajien lisäksi ministeriön luvalla toimivien
oppilaitosten edustajat.
Myös koulutustoimijoiden ja ammattiorganisaatioiden välillä on sujuvaa,
molempia hyödyttavää yhteistyötä. Esimerkiksi Musiikkiakatemia tekee
yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa orkesteriakatemian muodossa.
Orkesteriakatemiassa opiskelijat saavat työelämäyhteyden kautta
opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä.
Sorin Sirkuksella on puolestaan vuosien yhteistyö teattereiden ja
Yleisradion kanssa. Näyttelijöitä on turvattu ja koulutettu esimerkiksi
laskeutumisissa, lennoissa ja akrobatiaa vaativissa tempuissa. Sirkuslaiset
ovat olleet mukana näytelmissä tuomassa tarvittavaa taitoa ja lisäväriä
näytelmiin sekä olleet mukana tekemässä TV-taltiointeja,
musiikkivideoita, vaarallisten kohtausten stunt-työtä ja paljon muuta.
Monipuolinen tekniikan, puvustamon ja lavastamon tietotaidon vaihto ja
avunanto on toimivaa.
Nyky-yhteistyön lisäksi työryhmän jäsenet toivovat keskinäisen yhteistyön
syventämistä mm. alan kehittämisen, edunvalvonnan, yritysmaailman
yhteyksien ja koulutuksen puitteissa.
Taide- ja kulttuurialan opetusta tarjoavilla koulutustoimijoilla on
opetusroolinsa lisäksi lukuisia muita merkityksiä. Ne tarjoavat
oppilailleen harrastuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden
ilmaisuun. Koulutustoimijat ylläpitävät esittävien taiteiden jatkuvuutta ja
kasvattavat uusia yleisöjä. Koulutustoimijat ovat myös merkittäviä
konsertti- ja tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2018 koulutustoimijat
järjestivät noin 920 yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yli 90 000 hengen
yleisön. Oppilaitosten järjestämien konserttien ja näytösten lisäksi
opiskelijat ovat merkittävä voimavara kaupungin muulle
kulttuurielämälle: he esiintyvät itsenäisesti tapahtumissa ja
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yksityistilaisuuksissa, konsertoivat puistoissa ja keikkapaikoissa ja
opettavat taitojaan eteenpäin.
Tutkimus ja alan kehittäminen on kiinteä osa toimintaa lukuisilla
toimijoilla. Tampereen korkeakouluyhteisö mahdollistaa koulutuksen ja
tutkimuksen esittävien taiteiden ja niiden pedagogiikan sekä muiden
alojen rajapinnoilla, mikä voi parhaimmillaan tuottaa uusia monialaisia
avauksia ja innovaatioita. Esimerkkinä musiikkialan tutkimuksesta ja
kehittämisestä on Digisti yhdessä -hanke, missä luodaan ja kehitetään
ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti
toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Tampereen yliopiston
teatterityön tutkinto-ohjelmassa on puolestaan käynnissä eri
tieteenalojen kanssa toteutettava, kansainvälisesti palkittu digitaalisen
oppimisen etalasna#olohanke Telepresence in Performance Training and
Performing Arts.
Työryhmä päätyi ehdottamaan tärkeimpänä asiana, että Tampereelle
tulee synnyttää eri toimijoita kokoava taidekampus, jossa esittävillä
taiteilla on keskeinen asema ja joka mahdollistaa monimuotoisesti
taiteellisen työskentelyn. Lähellä keskustaa raitiotien varrella sijaitseva
nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi
alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös
kansainvälistä huomiota ja tukisi Tampereen kaupungin strategisia
tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä, ja
edistäisi matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden
sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat tulee ratkaista
lähitulevaisuudessa. Usean toimijan yhteistyöllä toteuttama tilaratkaisu
tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön yhteistä
käyttöä ja monipuolistaisi esittävien taiteiden oppimisympäristöjä.
Yhteistyöllä voitaisiin kehittää huipputasoisia fyysisiä ja digitaalisia
puitteita esitystoiminnalle ja koulutukselle, jotka yhdessä osaavan ja
monipuolisessa työympäristössä yhä kehittyvän henkilökunnan kanssa
takaisi Tampereen aseman valtakunnallisena ja eurooppalaisena
esittävien taiteiden osaamisen keskuksena. Kestävä tilaratkaisu
mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä
koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen. Valmistelutyössä
tulee huomioida laajasti koko taiteen kenttä ja koulutuksen järjestäjät.
Esittävien taiteiden kampuksen lisäksi työryhmä on tunnisti useita muita,
kaupunkistrategiaa ja toimijoiden osaamista ja potentiaalia tukevia
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vision toteuttamiseksi.
Tampereen esittävien taiteiden nykytilan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
on tehtävä yhteistä edunvalvontaa niin kaupunkiorganisaation sisällä
kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Raportissa esitetyt faktat
Tampereen esittävien taiteiden alueellisesta ja valtakunnallisesta roolista
on nivottava osaksi kaupungin muuta edunvalvontaa, osaksi keskeisten
toimijoiden viestintää sekä osaksi poliittista päätöksentekoa.
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Koulutusorganisaatioiden välisen nykyisen yhteistyön päälle tulee
rakentaa syvempää ja rakenteellisempaa yhteistyötä. Toimijat voivat
hankkia yhteisiä koulutuksia henkilöstölle ja kehittää yhdessä yleisötyön
muotoja. Kehitys- ja tutkimustoimintaa tehdään tulevaisuudessa yhdessä.
Taidelaitosten ja ammattitoimijoiden tulisi osallistua koulutuksen
suunnitteluun alan paikallisten osaamistarpeiden täyttämiseksi.
Kaupungin tulee ottaa vahvempi rooli alueen kulttuuritoimijoiden
verkostoitumisen edistäjänä ja ottaa osaa toimijoiden yhteistyöryhmiin.
Kaupungin tulee myös vahvistaa rooliaan aineettomiin oikeuksiin
perustuvan liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja luoda alustoja
yrityselämän ja taidetoimijoiden kohtaamisille. Kaupungin tulee tuottaa ja
koordinoida tietoa kulttuuritoiminnan vaikuttavuudesta Tampereen
kaikkien toimijoiden käytettäväksi. Yhteistyön laajentamisella tavoitellaan
myös kansainvälisyyden vahvistamista.
Tampereen tulisi nostaa asukas-, sidosryhmä- ja
matkailumarkkinoinnissaan esiin vahvasti alueen laadukasta
kulttuuritoimintaa ja esittäviä taiteita sekä kokonaisuutena että
yksittäisten toimijoiden kautta. Myös kattavan koulutuksen tulisi näkyä
kaupungin markkinoinnissa. Markkinointia voidaan tehdä osana
kaupungin omaa toimintaa, osana Euroopan
kulttuuripääkaupunkihakuprosessia sekä osana Visit Tampereen
sopimuksia. Taiteen ja henkisen pääoman esiin nostaminen on erittäin
tärkeää infrahankkeiden rinnalla.
Työryhmän mukaan esittävien taiteiden toimijoiden resurssit tulee
turvata ja niitä tulee vahvistaa, jotta kaupungin strategiset tavoitteet
toteutuisivat. Tämä edellyttää myös valtakunnallista vaikuttamista
valtionrahoituksen vahvistamiseksi.
Lisäksi työryhmä esittää raportissa esitettyjen avauksien sisällyttämistä
valmisteilla olevaan Tampereen kulttuuristrategiaan sekä osaksi
Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 21.11.2019, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tampereelle perustetaan
korkeatasoinen esittävien taidealojen koulutusjatkumo (musiikki, tanssi ja
teatteri) aina taiteen perusopetuksesta tohtoriopintoihin asti yhteistyössä
alan eri toimijoiden kanssa osaksi uutta Tampereen yliopistoa.
Pormestari Lauri Lyly asetti 5.12.2018 työryhmän pohtimaan, miten alan
toimintaympäristöä ja koulutusta voitaisiin Tampereella kehittää.
Elokuussa 2019 pormestarille luovutetussa loppuraportissaan työryhmä
on luonut vision esittävien taiteiden tilasta vuodelle 2030 ja esittää
lukuisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Vision mukaan Tampere on
vuonna 2030 Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Merkittävin
ehdotus vision toteuttamiseksi on, että Tampereelle tulisi perustaa
taidekampus, joka olisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä
taiteiden koulutus- ja esitystoiminnan keskus.
Työryhmä toteaa raportissaan, että Tampere kulttuurielämältään ja -
tarjonnaltaan vireänä kasvukeskuksena ja korkeakoulukaupunkina
tarjoaa erinomaiset lähtökohdat ja ympäristön esittävien taiteiden
korkeakoulutuksen järjestämiselle sekä koulutuspolkujen kehittämiselle.
Tampereella on runsaasti alan korkeakoulutusta tukevia työelämän ja eri
koulutusasteiden toimijoita. Opetusta annetaan varhaiskasvatuksesta
aina tohtorin tutkintoon asti. Kouluttautua voi sekä harrastajaksi että
ammattilaiseksi. Laaja toimijakenttä ja näiden keskinäinen erilaisuus ovat
Tampereelle ja koko kaupunkiseudulle rikkaus, joka turvaa elävän ja
monipuolisen kulttuurielämän jatkuvuuden.
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön mahdollisuudet Tampereella ovat hyvät
verrattuna muihin kaupunkeihin ja yhteistyö on monipuolista. Tähän
vaikuttaa ennen kaikkea kaupungin koko: tekijöitä on paljon, mutta
useimmilla on oma erikoistumisalueensa ja tekijät ovat toisilleen tuttuja.
Kilpailua on sopivasti. Työryhmä oli kuitenkin yksimielinen siitä, että
yhteistyön koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä.
Koulutustoimijoista tiiviimmin yhteistyötä tekevät Tampereen
ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen
konservatorio. Vuodesta 2012 alkaen Tampereen Musiikkiakatemia on
ollut tämän yhteistyön tunnus. Musiikkiakatemian nimissä kehitetään ja
toteutetaan mm. yhteismusisointi-, produktio- ja konserttitoimintaa.
Yhteistyö sisältää myös kummankin organisaation henkilöstöjen
työpanosten, sekä tilojen ja välineistön yhteistä hyödyntämistä ja
henkilöstöjen kehittämistä.
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Tampereen teatteritoimijat aloittivat vuonna 2006 yhteistyön, jonka
tunnuksena on toiminut otsikko “Teatteripääkaupunki”. Tiimin
päätavoitteina on ollut pitää yllä Tampereen mainetta
Teatteripääkaupunkina, näkyä yhdessä ympäri Suomea ja toimia alueen
teatteritoimijoiden tukiverkostona. Teattereilla, festivaaleilla ja
orkesterilla on myös oma tiedotuslehti Aplodi.
Tampereella taiteen perusopetuksen ohjausryhmä valmistelee taiteen
perusopetukseen liittyvät asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Täten
ohjausryhmällä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että Tampereen
kaupungin opetustoimiluvalla toimivat oppilaitokset toimivat taiteen
perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan. Ohjausryhmä
toimii myös laajemmin taiteen perusopetuksen koordinaatiorakenteena
tarjotessaan asiantuntija-apua sekä yhteistyö- ja
verkostoitumismahdollisuuksia oppilaitoksille. Ohjausryhmään kuuluvat
Tampereen kaupungin edustajien lisäksi ministeriön luvalla toimivien
oppilaitosten edustajat.
Myös koulutustoimijoiden ja ammattiorganisaatioiden välillä on sujuvaa,
molempia hyödyttavää yhteistyötä. Esimerkiksi Musiikkiakatemia tekee
yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa orkesteriakatemian muodossa.
Orkesteriakatemiassa opiskelijat saavat työelämäyhteyden kautta
opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä.
Sorin Sirkuksella on puolestaan vuosien yhteistyö teattereiden ja
Yleisradion kanssa. Näyttelijöitä on turvattu ja koulutettu esimerkiksi
laskeutumisissa, lennoissa ja akrobatiaa vaativissa tempuissa. Sirkuslaiset
ovat olleet mukana näytelmissä tuomassa tarvittavaa taitoa ja lisäväriä
näytelmiin sekä olleet mukana tekemässä TV-taltiointeja,
musiikkivideoita, vaarallisten kohtausten stunt-työtä ja paljon muuta.
Monipuolinen tekniikan, puvustamon ja lavastamon tietotaidon vaihto ja
avunanto on toimivaa.
Nyky-yhteistyön lisäksi työryhmän jäsenet toivovat keskinäisen yhteistyön
syventämistä mm. alan kehittämisen, edunvalvonnan, yritysmaailman
yhteyksien ja koulutuksen puitteissa.
Taide- ja kulttuurialan opetusta tarjoavilla koulutustoimijoilla on
opetusroolinsa lisäksi lukuisia muita merkityksiä. Ne tarjoavat
oppilailleen harrastuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden
ilmaisuun. Koulutustoimijat ylläpitävät esittävien taiteiden jatkuvuutta ja
kasvattavat uusia yleisöjä. Koulutustoimijat ovat myös merkittäviä
konsertti- ja tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2018 koulutustoimijat
järjestivät noin 920 yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yli 90 000 hengen
yleisön. Oppilaitosten järjestämien konserttien ja näytösten lisäksi
opiskelijat ovat merkittävä voimavara kaupungin muulle
kulttuurielämälle: he esiintyvät itsenäisesti tapahtumissa ja
yksityistilaisuuksissa, konsertoivat puistoissa ja keikkapaikoissa ja
opettavat taitojaan eteenpäin.
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Tutkimus ja alan kehittäminen on kiinteä osa toimintaa lukuisilla
toimijoilla. Tampereen korkeakouluyhteisö mahdollistaa koulutuksen ja
tutkimuksen esittävien taiteiden ja niiden pedagogiikan sekä muiden
alojen rajapinnoilla, mikä voi parhaimmillaan tuottaa uusia monialaisia
avauksia ja innovaatioita. Esimerkkinä musiikkialan tutkimuksesta ja
kehittämisestä on Digisti yhdessä -hanke, missä luodaan ja kehitetään
ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti
toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Tampereen yliopiston
teatterityön tutkinto-ohjelmassa on puolestaan käynnissä eri
tieteenalojen kanssa toteutettava, kansainvälisesti palkittu digitaalisen
oppimisen etalasna#olohanke Telepresence in Performance Training and
Performing Arts.
Työryhmä päätyi ehdottamaan tärkeimpänä asiana, että Tampereelle
tulee synnyttää eri toimijoita kokoava taidekampus, jossa esittävillä
taiteilla on keskeinen asema ja joka mahdollistaa monimuotoisesti
taiteellisen työskentelyn. Lähellä keskustaa raitiotien varrella sijaitseva
nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi
alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös
kansainvälistä huomiota ja tukisi Tampereen kaupungin strategisia
tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä, ja
edistäisi matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden
sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat tulee ratkaista
lähitulevaisuudessa. Usean toimijan yhteistyöllä toteuttama tilaratkaisu
tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön yhteistä
käyttöä ja monipuolistaisi esittävien taiteiden oppimisympäristöjä.
Yhteistyöllä voitaisiin kehittää huipputasoisia fyysisiä ja digitaalisia
puitteita esitystoiminnalle ja koulutukselle, jotka yhdessä osaavan ja
monipuolisessa työympäristössä yhä kehittyvän henkilökunnan kanssa
takaisi Tampereen aseman valtakunnallisena ja eurooppalaisena
esittävien taiteiden osaamisen keskuksena. Kestävä tilaratkaisu
mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä
koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen. Valmistelutyössä
tulee huomioida laajasti koko taiteen kenttä ja koulutuksen järjestäjät.
Esittävien taiteiden kampuksen lisäksi työryhmä on tunnisti useita muita,
kaupunkistrategiaa ja toimijoiden osaamista ja potentiaalia tukevia
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vision toteuttamiseksi.
Tampereen esittävien taiteiden nykytilan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
on tehtävä yhteistä edunvalvontaa niin kaupunkiorganisaation sisällä
kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Raportissa esitetyt faktat
Tampereen esittävien taiteiden alueellisesta ja valtakunnallisesta roolista
on nivottava osaksi kaupungin muuta edunvalvontaa, osaksi keskeisten
toimijoiden viestintää sekä osaksi poliittista päätöksentekoa.
Koulutusorganisaatioiden välisen nykyisen yhteistyön päälle tulee
rakentaa syvempää ja rakenteellisempaa yhteistyötä. Toimijat voivat
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hankkia yhteisiä koulutuksia henkilöstölle ja kehittää yhdessä yleisötyön
muotoja. Kehitys- ja tutkimustoimintaa tehdään tulevaisuudessa yhdessä.
Taidelaitosten ja ammattitoimijoiden tulisi osallistua koulutuksen
suunnitteluun alan paikallisten osaamistarpeiden täyttämiseksi.
Kaupungin tulee ottaa vahvempi rooli alueen kulttuuritoimijoiden
verkostoitumisen edistäjänä ja ottaa osaa toimijoiden yhteistyöryhmiin.
Kaupungin tulee myös vahvistaa rooliaan aineettomiin oikeuksiin
perustuvan liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja luoda alustoja
yrityselämän ja taidetoimijoiden kohtaamisille. Kaupungin tulee tuottaa ja
koordinoida tietoa kulttuuritoiminnan vaikuttavuudesta Tampereen
kaikkien toimijoiden käytettäväksi. Yhteistyön laajentamisella tavoitellaan
myös kansainvälisyyden vahvistamista.
Tampereen tulisi nostaa asukas-, sidosryhmä- ja
matkailumarkkinoinnissaan esiin vahvasti alueen laadukasta
kulttuuritoimintaa ja esittäviä taiteita sekä kokonaisuutena että
yksittäisten toimijoiden kautta. Myös kattavan koulutuksen tulisi näkyä
kaupungin markkinoinnissa. Markkinointia voidaan tehdä osana
kaupungin omaa toimintaa, osana Euroopan
kulttuuripääkaupunkihakuprosessia sekä osana Visit Tampereen
sopimuksia. Taiteen ja henkisen pääoman esiin nostaminen on erittäin
tärkeää infrahankkeiden rinnalla.
Työryhmän mukaan esittävien taiteiden toimijoiden resurssit tulee
turvata ja niitä tulee vahvistaa, jotta kaupungin strategiset tavoitteet
toteutuisivat. Tämä edellyttää myös valtakunnallista vaikuttamista
valtionrahoituksen vahvistamiseksi.
Lisäksi työryhmä esittää raportissa esitettyjen avauksien sisällyttämistä
valmisteilla olevaan Tampereen kulttuuristrategiaan sekä osaksi
Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 523
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:
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 21.11.2019
- yhdyskuntalautakunnan 26.11.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 27.11.2019
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 26.11.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 19.11.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 33 Lausunto toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista,
26.11.2019
§ 34 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle, 27.11.2019
Avopalvelujohtaja
§ 313 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen vammaispalveluissa, 22.11.2019
§ 325 Vastaavan asiakasohjaajan viran täyttäminen, 28.11.2019
Hankejohtaja
§ 75 Valoviikkojen uudiskohteet 2019, 25.11.2019
§ 76 Hämeenkadun Valoviikkojen konseptisuunnitelma, 25.11.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 138 Asuntotontin 837-037-5728-4 (Linnainmaa) varaaminen
Riihirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 22.11.2019
Konsernijohtaja
§ 155 Konsernimääräys: Vuoden 2019 tilinpäätöksen laadinta, 27.11.2019
§ 151 Salainen, 27.11.2019
§ 152 Vanhentuneen konsernimääräyksen kumoaminen, 27.11.2019
§ 153 Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
yhteinen työelämäyhteistyöryhmä 1.1.2020 - 31.5.2022, 27.11.2019
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Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 166 Ohjaajan viran täyttäminen, 26.11.2019
§ 167 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.11.2019
Pelastusjohtaja
§ 100 Muistiotositteiden laatijat ja hyväksyjät Pirkanmaan
pelastuslaitoksella, 26.11.2019
Pormestari
§ 135 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Lounais-Suomen
Romaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2022, 25.11.2019
Tietohallintojohtaja
§ 102 Suun terveydenhuollon 3D-skannerin lisenssien hankinta,
25.11.2019
§ 103 Adobe ETLA -sopimuksen vuositarkistukseen liittyvä Adobe-
lisenssien tilaus, 26.11.2019
§ 104 Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden
tilaaminen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluihin,
26.11.2019
§ 105 Microsoft-lisenssien tilaaminen Atea Finland Oy:ltä, 27.11.2019
§ 106 RPA-ratkaisun tilaus työllisyys- ja kasvupalveluihin, 27.11.2019
§ 100 Vuoden 2019 ICT-kehittämismäärärahan uudelleenallokointi -
Hyvinvointi, 22.11.2019
Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 179 Apulaisrehtorin viran täyttäminen Kaukajärven koulussa, 25.11.2019
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§ 524
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen esityslistan 9.12.2019 (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/
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen
esityslistan 19.12.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja
ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://www.
tampereenseutu.fi/paatoksenteko/yhtymakokous/
3) Apulaispormestari Aleksi Jäntin Kiovan delegaatiolta vastaanottama
taulu.
4) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 PSHP valtuuston asialista 9.12.2019
2 TKSKY yhtymäkokouksen asialista 19.12.2019
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Kunnallisvalitus
§526
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
§511, §512, §513, §514, §515, §516, §518, §519, §520, §522, §523, §524, §525
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
§517
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.

