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Aika

26.11.2018, klo 13:00 - 15:00

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat
§ 465

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 466

Pöytäkirjan tarkastus

§ 467

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

§ 468

Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma 2019-2021 ja
tilannekatsaus

§ 469

Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustamisesta
luopuminen

§ 470

Sopimukset koskien Kansi ja Areena -hankkeen
pohjoiskannen rakentamisaikaa ja käytönaikaa

§ 471

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

§ 472

Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet asiakirjan päivitys

§ 473

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan
täydentäminen 2019

§ 474

Kehittämispäällikön viran perustaminen Pirkanmaan
pelastuslaitokselle

§ 475

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro
8568 koskevassa asiassa

§ 476

Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym.
päätösten otto-oikeus

§ 477

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 478

Ei julkinen
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Allekirjoitukset

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Kivistö Anneli
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Kaleva Lassi
Minkkinen Minna
Vallin Veikko
Sirniö Ilpo, varajäsen
Jaakko Stenhäll, varajäsen
Ovaska Jouni, varajäsen, saapui 13:05
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., saapui 13:50, poistui 14:49
Salmi Pekka, valtuuston 1. vpj., poistui 14:49
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 14:49
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 14:10
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, saapui 13:09, poistui
14:49
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 14:49
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:05, poistui 13:56
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:05, poistui 13:56
Rantanen Teppo T, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:41
Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja, saapui 13:05, poistui
13:56
Välimäki Pauli, kehityspäällikkö, saapui 13:05, poistui 13:56
Pekkinen Mika, kehitysjohtaja, saapui 13:05, poistui 13:56
Oksala Jarkko, tietohallintojohtaja, saapui 13:05, poistui 13:56
Vaelma Mia, ohjelmapäällikkö, saapui 13:05, poistui 13:56
Haataja Seppo, johtaja, älykkään kaupunkiseudun kehitys, saapui
13:05, poistui 13:56
Siipola Niina, projektipäällikkö, saapui 13:05, poistui 13:56
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 14:24, poistui 14:41
Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 14:41, poistui 14:46
Kaipinen Minna, lakimies, saapui 14:49, poistui 14:59
Aleksovski Atanas, 3. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga
Mäkeläinen Suvi
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
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Lyly Lauri
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.12.2018

Anneli Kivistö

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
04.12.2018

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 465
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 466
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Kivistö ja Ilkka Sasi (Irja
Tulonen ja Jaakko Stenhäll).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 3.12.2018.
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§ 467
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:76/00.00.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli
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 19.11.2018 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 19.11.2018
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§ 468
Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma 2019-2021 ja tilannekatsaus
TRE:7539/00.01.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T
Valmistelijan yhteystiedot
Ohjelmapäällikkö Pauli Välimäki, puh. 040 801 6035,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma vuosille 2019-2021
hyväksyttiin.
Kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota
hyödyntämällä -tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan ponnen:
Kaupunginhallitukselle raportoidaan kehitysohjelman edistymistä
ja tuloksia säännöllisesti. Smart Tampere -ohjelman tuloksia
seurataan ohjelmaan liittyvien kustannusten ja selkeästi
mitattavien taloudellisten vaikutusten kannalta.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma vuosille 2019-2021
hyväksytään.
Kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota
hyödyntämällä -tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Jouni Ovaska, Johanna Loukaskorpi ja Anna-Kaisa Ikonen
saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle,
ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli
Välimäelle, kehitysjohtaja Mika Pekkiselle, tietohallintojohjohtaja
Jarkko Oksalalle, ohjelmapäällikkö Mia Vaelmalle, johtaja Seppo
Haatajalle sekä projektipäällikkö Niina Siipolalle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja
poistuivat ennen päätöksentekoa.
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.
Käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan ponsiehdotuksen:
"Kaupunginhallitukselle raportoidaan kehitysohjelman edistymistä
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ja tuloksia säännöllisesti. Smart Tampere -ohjelman tuloksia
seurataan ohjelmaan liittyvien kustannusten ja selkeästi
mitattavien taloudellisten vaikutusten kannalta." Aila DündarJärvinen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi Kalevan ponsiehdotuksen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 talousarvion 2019 valmistelun
yhteydessä, että Smart Tampere -kehitysohjelmaa jatketaan
uudistettuna siten, että siihen liitetään Kestävä Tampere 2030
-linjausten toteutusohjelma. Lisäksi kaupunginhallitus päätti
20.8.2018, että vuoteen 2020 mennessä tavoitellaan 10 milj.
euron säästöjä käyttömenoista henkilöstön työskentelytapoja
uudistamalla ja digitalisaation täysmääräisellä hyödyntämisellä.
Tästä on erillinen tilannekatsaus Digiohjelman esittelyn
yhteydessä.
Uutta ohjelmasuunnitelmaa on valmisteltu kaupunginhallituksen
linjausten pohjalta.
Smart Tampere -ohjelman tavoitteena on kestävä ja älykäs
Tampere, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat
hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti
ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on myös nostaa
Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään
kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka
osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.
Smart Tampere -ohjelman johtaja on elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen johtaja Teppo Rantanen. Ohjelma koostuu kolmesta
osaohjelmasta:
Digiohjelma edistää kaupungin palvelujen digitalisointia ja uusia
työskentelytapoja nopeiden kokeilujen, osaamisen kehittämisen
ja toiminnan muutosprojektien avulla. Kaupungin tavoitteena
on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti
digitaalisia palveluja. Digiohjelman omistaja on konsernihallinnon
tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.
Ekosysteemiohjelma edistää alueen yritysten älykästä uudistumista,
kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa
Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä. Ohjelman
toimintamallina on ekosysteemien ja kaupunkialustojen
kehittäminen valituissa teemoissa. Ohjelman omistaja on
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen
ja toteuttaja Business Tampere, johtaja, älykkään kaupunkiseudun
kehitys, Seppo Haataja.
Kestävä Tampere -ohjelma edistää kaupunkistrategian tavoitetta
olla hiilineutraali vuonna 2030. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä
kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja siinä
edistetään asumisen, liikkumisen, energian tuotannon ja
kulutuksen vähäpäästöisiä ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Ohjelman
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omistaja on kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä kaupunki ryhmän ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala.
Smart Tampere -ohjelman ohjausta varten valitaan työryhmä, joka
toimii valtuustokauden loppuun saakka. Työryhmään nimetään
luottamushenkilöitä ja kaupungin sidosryhmien edustajia.
Työryhmän nimeää pormestari.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Jarkko Oksala, Seppo Haataja,
Pauli Välimäki, Mia Vaelma, Niina Siipola
Liitteet

1 Smart Tampere Digiohjelma -ohjelmasuunnitelma
2 Smart Tampere Ekosysteemiohjelma -ohjelmasuunnitelma
3 Smart Tampere -ohjelman viestintäsuunnitelma
4 Smart Tampere -ohjelman esittelymateriaali
5 Kestävä Tampere 2030 -ohjelmasuunnitelma
6 Smart Tampere -ohjelmasuunnitelma
7 Kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota
hyödyntämällä -tilannekatsaus
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Kaupunginhallitus, § 469, 26.11.2018
Kaupunginvaltuusto, § 126, 18.06.2018
§ 469
Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustamisesta luopuminen
TRE:3030/14.02.00/2018
Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 469
Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Teppo Rantanen, puh. 040 023 5442,
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
Osaamisvientiä toteuttamaan suunnitellun Tampereen kaupungin
tytäryhtiöksi tulevan Education Tampere Oy:n perustamisesta
luovutaan.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja
Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2018 § 126 perustaa Education
Tampere Oy:n. Tarkoituksena oli perustaa yhtiö, joka keskittyy
osaamisvientiin, ja jonka keskeisenä tehtävä on myydä ja
markkinoida koulutuksenjärjestäjien ja turvallisuusklusterin
kanssa yhteistyössä tuotettuja asiantuntija- ja koulutuspalveluja
sekä älykkään kaupungin ratkaisukonsepteja. Yhtiön suunniteltiin
toteuttavan palveluita yhdessä kumppaniverkoston kanssa sekä
kohdemarkkinoilla että kotimaassa. Yhtiö esitettiin perustettavaksi
Tampereen kaupungin yhtiöksi osakaspohjaa laajentaen siten, että
Tampereen kaupungin lopulliseksi omistusosuudeksi olisi tullut
noin 35 prosenttia.
Jatkovaiheen suunnittelussa on ilmennyt, että perustettava yhtiö
olisi hankintalain mukainen julkisoikeudellinen laitos, joka on
hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Hankintayksikköasema
asettaa yhtiön toiminnalle reunaehtoja, jotka ovat ristiriidassa
yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Palveluiden
hankinta yhtiöltä edellyttäisi, että yhtiö olisi hankintalain
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tarkoittamassa sidosyksikköasemassa hankinnan tekijään
nähden eli että yhtiöön käytettäisiin hankintalain mukaista
määräysvaltaa, ja että yhtiö tuottaisi palveluita pääasiassa vain
omistajalleen ja näin ollen alkuvaiheessa vain kaupungille. Mikäli
sidosyksikkösuhdetta yhtiöön ei ole, ei sen palveluita voida ostaa
kilpailuttamatta.
Koulutusvientiä suunnitellaan jatkossa edistettäväksi Tredea Oy:n
osakkuusyhtiön kautta. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eikä
ole julkisoikeudellinen laitos, joten toiminta on joustavampaa
ja asema mahdollistaa laajemman omistuspohjan. Tampereen
kaupunki ei suunnittele suoraa omistusta yhtiöön.
Yhtiön perustamisen edellytysten muuttumisen vuoksi
Tampereen kaupungin tulisi luopua osaamisvientiyhtiön
perustamisesta. Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n
perustamistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Sarita Mäkelä, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö

Kaupunginvaltuusto, 18.06.2018, § 126
Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo T
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki perustaa osaamisvientiyhtiö Education
Tampere Oy:n ja merkitsee 50 kappaletta 1.000 euron arvoisia
perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 50.000 euroa.
Osakepääoma maksetaan konsernihallinnon Yhteisten erien
vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahasta.
Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.
Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön
perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia
korjauksia ja päivityksiä.
Liitteet

1 Khkoja 3.5.2018 Education Tampere Oy, yhtiöjärjestys
2 Khkoja 3.5.2018 Education Tampere Oy, perustamissopimus
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§ 470
Sopimukset koskien Kansi ja Areena -hankkeen pohjoiskannen rakentamisaikaa ja
käytönaikaa
TRE:7020/10.00.02/2015
Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T
Valmistelijan yhteystiedot
Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860,
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
Kansi ja Areena -hankkeen pohjoiskannen käytön aikaa koskeva
sopimus hyväksytään.
Konsernijohtaja oikeutetaan päättämään sopimuksen liitteiden
hyväksymisestä, teknisistä korjauksista ja vähäisistä muutoksista
sekä hyväksymään ennen sopimuksen allekirjoittamista
mahdollisesti jo perustetut yhtiöt sopimuksen allekirjoittajiksi.
Konsernijohtaja oikeutetaan päättämään rakentamisaikaa
koskevan sopimuksen pohjoiskantta koskevien liitteiden
hyväksymisestä.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja
Teppo Rantaselle sekä hankejohtaja Tero Tenhuselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen eteläkantta rakennetaan
parhaillaan. Hankkeen kokonaislaajuus on 110.000
kerrosneliömetriä, josta pohjoiskannelle sijoittuu 40.000
kerrosneliömetriä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2015 § 488 Kansi ja
Areena -hankkeen hankesopimuksen. Kaupunginhallitus
hyväksyi 26.6.2017 § 442 Kansi ja Areena -hankkeeseen
liittyvän kannen käytön aikaa koskevan sopimuksen.
Pohjoiskannen käytön aikaa koskeva sopimus vastaa aiemmin
eteläkannen osalta allekirjoitettua sopimusta ja uudella
sopimuksella turvataan vastaavasti rautatien, radanpidon
ja raideliikenteen toimintaedellytykset käytettäessä kantta
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Sorinsillan pohjoispuolella ja sovitaan tämän kannen käytön
ehdoista ja toimintakäytännöistä.
Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen
rakentamisaikaa koskevan sopimuksen kokouksessaan 12.12.2016
§ 188. Sopimuksessa on määritelty hankkeeseen kuuluvan
suunnittelun ja rakentamisen ehdoista ja käytännöistä sekä
kansien rakentamiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista.
Sopimuksen tarkoituksena on tehdä hankkeen toteuttaminen
mahdolliseksi siten, että radanpidon ja raideliikenteen
toimintaedellytykset ja turvallisuus varmistetaan. Pohjoiskannen
toteuttaminen jo solmitun rakentamisajan sopimuksen pohjalta
on mahdollista, kun sopijapuolet ovat hyväksyneet Pohjoiskannen
toteuttamista koskevat keskeiset liiteasiakirjat ja ne ovat
osapuolten allekirjoituksin varustettuina liitetty rakentamisajan
sopimuksen liitteiksi. Liiteasiakirjat osoittavat Pohjoiskannen
toteuttamisen onnistuvan Liikenneviraston vaatimusten ja
rautatiealueen käytön asettamien reunaehtojen puitteissa.
Tiedoksi
Pekka Petäjäniemi/Liikennevirasto, Mikko Heiskanen/
Liikennevirasto, Henrik Eklund/SRV, Kari Mäkelä/SRV, Teppo
Rantanen, Tero Tenhunen, Juha Kaivonen, Markku Ahonen, Juha
Perämaa, Anna-Maria Maunu, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi
Liitteet

1 Rakentamisajan sopimus: Pohjoiskansi-liitteet (ID 5893)
2 Käytön aikaa koskeva sopimus: Pohjoiskansi (ID 5877)
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Kaupunginhallitus, § 471, 26.11.2018
Tarkastustoimikunta, § 40, 29.10.2018
§ 471
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
TRE:1962/00.05.01/2018
Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 471
Valmistelija / lisätiedot:
Kiviaho Markus
Valmistelijan yhteystiedot
Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen
päätöksentekoa.
Tiedoksi
Markus Kiviaho, Jouni Perttula
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet 29.10.2018

Tarkastustoimikunta, 29.10.2018, § 40
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Markus Kiviaho, Tarkastusjohtaja
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Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksen.
Tarkastustoimikunta hyväksyy osaltaan sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet ja saattaa ne edelleen
kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee
päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Kaupunginhallituksen ja pormestarin velvollisuutena on kuntalain
39 §:n mukaan järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta
valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Velvollisuus sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisen ja toimeenpanon, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tuloksellisuuden seurannan sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja keskeisten
johtopäätösten raportointivelvoitteen toimintakertomuksessa.
Konsernijohdolla eli kaupunginhallituksella, konsernijaostolla,
pormestarilla ja konsernijohtajalla on kuntalain 48 §:n mukaan
velvollisuus ohjata konserniyhteisöjä sekä valvoa niiden sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tehtävissään
kaupunginhallituksen ja konsernijohdon on tarpeen hyödyntää
sisäistä tarkastusta.
Tampereen kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 päättänyt kuntalain
mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
koskien kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa. Tampereen
kaupunginvaltuusto on 23.1.2017 päättänyt kaupungin uudesta
hallintosäännöstä. Hallintosäännössä on päätetty muun muassa
kaupungin johtamisesta, toimielinorganisaatiosta, toimielinten
tehtävistä ja ratkaisuvallasta, henkilöstöorganiaatiosta,
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tehtävistä ja
ratkaisuvallasta sekä sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista. Hallintosäännön uusien
määräysten vuoksi on tarpeen päivittää ja yhdenmukaistaa
valtuuston päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteista.
Sisäinen tarkastus uudisti yhteistyössä riskienhallinta- ja
turvallisuuspäällikön kanssa kaupunginvaltuuston 15.6.2015
päättämät perusteet. Uudistettuun asiakirjaan pyydettiin
ja saatiin kommentit myös kaupungin lakitoiminnolta sekä
tarkastustoimelta, mitkä huomioitiin lopullisessa asiakirjassa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjaan
päivitettiin Tampereen kaupungin
- henkilöstöorganisaatio, siihen liittyvät tehtävät ja
valvontavastuut
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja
toimintatavat.
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Palautus uudelleen valmisteluun
Kaupunginvaltuusto jätti uudistetut sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet pöydälle 20.11.2017 ja palautti sen
18.12.2017 äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteltavaksi.
Perusteet -asiakirjaan on tämän jälkeen valmistelussa yhteistyössä
riskienhallinta ja turvallisuupäällikön kanssa täydennetty sisäisen
tarkastuksen riippumattomuuden varmistavat konsultatiiviseen
rooliin liittyvät toimintatavat, jotka kaupunginhallituksen
tarkastustoimikunta on hyväksynyt osana sisäisen tarkastuksen
toimintasääntöä.
Asian siirtäminen seuraavaan tarkastustoimikunnan kokoukseen
Tarkastustoimikunnan kokouksessa 28.5.2018 päätettiin
siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Lisäksi sovittiin,
että toimikunnan jäsenet lähettävät sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet -asiakirjan valmisteluun liittyviä
linjauksia sähköpostilla pormestarille ja tarkastusjohtajalle.
Jäseniltä ei tullut valmisteluun liittyviä linjauksia.
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet 29.10.2018
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§ 472
Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan päivitys
TRE:7427/00.01.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081
ja ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen, puh. 040 801 6082,
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 avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan
päivitys hyväksytään.
Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2009 § 666 Tampereen
kaupungin avustustoiminnan periaatteet. Asiakirjaan on koottu
tietoja Tampereen kaupungin myöntämistä avustuksista ja
apurahoista sekä ohjeita avustushakemuksen laatimiseksi.
Asiakirjassa määritellään muun muassa yhdistyksille ja yhteisölle
myönnettävien toiminta-avustusten myöntämisperusteet sekä
hakuohjeet. Edellisen kerran muutoksia asiakirjaan on tehty
kaupunginhallituksen päätöksellä 6.11.2017 § 634.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet
-asiakirjaan tulee tehdä päivityksiä syksyn 2018 aikana mm.
sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin edellyttämällä tavalla.
Tarkastusraportissa kehotettiin ohjeistamaan yhteisöjä
tarkemmin sen suhteen, että jatkossa pystyttäisiin todentamaan
Tampereen kaupungin myöntämän avustuksen käyttö
yhteisöjen tilinpäätöstiedoista. Päivitetyssä asiakirjassa on
myös pyritty tuomaan selvemmin esille sitä, että avustettavan
toiminnan tulee tapahtua Tampereella. Asiakirjaan on lisätty
uutena avustuskokonaisuutena nuorisotakuuavustukset ja
poistettu kokonaisuus Valtion korjaus- ja energia-avustukset
asuinrakennuksille.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet asiakirjaan esitetään seuraavia muutoksia:
Asiakirjan alkusanoihin (s. 4) esitetään lisättäväksi suositus
Tampere.Finland -tunnuksen käytöstä seuraavasti:
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”Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus.
Tunnus on kaikkien tamperelaisten toimijoiden vapaassa käytössä
ja viestii siitä, että toimija on ylpeä tamperelaisuudestaan.
Yhtenäisellä tunnuksella vahvistetaan Tampereen tunnettuutta
ja vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere.Finland
-tunnusta suositellaan käytettävän osana avustusyhteisön
omaa markkinointia. Tilanteissa, joissa viestitään toiminnan
rahoittajista, käytetään Tampereen kaupungista aina Tampereen
vaakunatunnusta.”
Kohtaan yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset/hakeminen
(s. 9) esitetään poistettavaksi kappale:
”Jos yhteisöllä on avustettavan toiminnan lisäksi muitakin
sisältöjä, sen tulee toimittaa erillinen raportti niistä edellisen
vuoden toiminnan sisällöistä ja kustannuksista, joihin avustus on
kohdistunut.”
ja esitetään, että se korvataan seuraavalla kappaleella:
”Toiminta-avustuksen myöntämisen kokonaisharkinta perustuu
Tampereen kaupungin avustaman toiminnan arviointiin. Jos
yhdistyksellä on Tampereen kaupungin avustaman toiminnan
lisäksi muita sisältöjä ja se toimii esimerkiksi valtakunnallisesti,
sen tulee toimittaa erillinen raportti Tampereen kaupungin
avustaman toiminnan sisällöstä ja kustannuksista edelliseltä
vuodelta sekä suunnitelma kaupungin avustamasta toiminnasta
sille vuodelle, jolle avustusta haetaan.”
Toiminta-avustukset, kohta päätöksenteko, Sosiaali- ja
terveyslautakunnan avustuskokonaisuudet (s. 11) esitetään
yhdistettäväksi potilas- ja vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset
terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toimintaavustusten kokonaisuuteen Sosiaali- ja terveyslautakunnan
8.11.2018 § 114 päätöksen mukaisesti.
Toiminta-avustukset, kohta maksatus, toiminta-avustusten
maksaminen (s. 12) esitetään lisättäväksi lause:
”Mikäli yhteisö on saanut kaupungilta tilat vastikkeetta
käyttöönsä, tulee se ilmoittaa yhteisön tilinpäätöksessä ja
toimintakertomuksessa.”
Asiakirjaan on tehty myös muita teknisluonteisia muutoksia ja
lisäyksiä, jotka ovat näkyvissä liitteessä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Heli Hirvelä,
Susanna Lundström, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Anniina
Tirronen, Kristiina Järvelä, Mika Vuori, Markus Kiviaho, Anna
Mustajoki, Virva Palomäki
Liitteet

1 Kh 26.11.2018 Avustustoiminnan yleiset periaatteet, päivitetty
2 Kh 26.11.2018 Avustustoiminnan yleiset periaatteet, muutokset
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§ 473
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen 2019
TRE:7381/00.00.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081
ja kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, puh.
0400 985 991, 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
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2019
nimetään kahden erovuorossa olevan jäsenen tilalle kirjailija Asko
Jaakonsaari ja yliopistonlehtori Hanna Samola.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille
maksetaan kokouspalkkion, 180 euroa/kokous, lisäksi
hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva
350 euron suuruinen kertapalkkio.
Perustelut
Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan
kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä
jäsentä, joista aina kaksi on vuorollaan erovuorossa. Erovuorossa
ovat kirjailija, toimittaja Anneli Kanto ja toimittaja Matti Kuusela.
Heidän tilalleen vuoden 2019 palkintolautakuntaan ehdotetaan
kirjailija Asko Jaakonahoa ja yliopistonlehtori Hanna Samolaa.
Palkintolautakunnan muut jäsenet ovat kirjailija Katja Kaukonen ja
runoilija Arto Lappi.
Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat
ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 300 novellia ja
runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista
teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi. Palkintolautakunta
on myös lupautunut antamaan suullista palautetta kilpailun
osanottajille kilpailun jälkeen.
Hallintosäännön liitteessä 1 olevan § 4:n mukaan toimielinten
puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan
työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.
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Tiedoksi
Asko Jaakonaho, Hanna Samola, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg,
Emma Salmi
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§ 474
Kehittämispäällikön viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle
TRE:7246/01.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Ojanen Olli-Pekka
Valmistelijan yhteystiedot
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 0400 524 477,
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
Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan kehittämispäällikön
virka 1.12.2018 alkaen.
Perustelut
Pirkanmaan pelastuslaitokselle on perusteltua
perustaa kehittämispäällikön virka 1.12.2018 alkaen.
Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Kehittämisryhmä
Nimike: 17691 kehittämispäällikkö
Kustannuspaikka: 185060
Esimies: Pelastusjohtaja Ojanen Olli-Pekka
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 3706,11 €/kk
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 99999999, hinnoittelemattomat
Asema: 1 itsenäinen (tai johtava)
Sopimus: KVTES
Työaika: toimistotyöaika (36,75h/vko)
Aiempi kehittämispäällikön vakanssi oli toimi, ja sen tilalle on
tarkoituksenmukaista perustaa virka. Kehittämispäällikön toimi
tullaan lakkauttamaan viran perustamisen yhteydessä.
Pelastustoiminnan johtamisen toimivaltuuksia joudutaan
käyttämään pelastustoiminnan johtamisessa onnettomuusja häiriötilanteissa. Päällikköpäivystäjät vastaavat
päivystysvuorollaan ja erikseen tehtävään hälytettäessä
Pirkanmaan alueen pelastustoiminnan johtamisesta. Johtaminen
tapahtuu pääsääntöisesti tilanne- ja johtokeskuksessa, jossa
myös johtamiseen käytettävät tietojärjestelmät edellyttävät
viranomaisstatusta. Pelastustoiminnan johtamisportaita lisätään
tarpeen mukaan uusilla johtamistasoilla onnettomuustilanteen
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laajentuessa tai pitkittyessä ja pelastusmuodostelmien määrän
kasvaessa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällystön eri vakansseihin kuuluu
pääsääntöisesti, osana tehtävänkuvaa, pelastustoiminnan
operatiivinen johtaminen. Tässä mielessä myös
kehittämispäällikön tehtävään sisällytetään pelastustoiminnan
johtamiseen osallistuminen päällikköpäivystäjänä omalla
päivystysvuorolla. Tehtävät ovat pelastuslain (379/2011) 26 §:n
mukaisia viranomaistehtäviä.
Tiedoksi
Olli-Pekka Ojanen, Miia Ojala, Jutta Heikkilä, Saija Micklin, Sirkku
Pispala, Päivi Aalto

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
26.11.2018

40/2018

24 (31)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 475
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8568 koskevassa asiassa
TRE:2161/10.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935 ja lakimies
Patricia Nikko puh. 0400 239 710, 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:
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.10.2018 nro 18/0443/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.1.2018 § 10 asemakaavan nro
8568, Lapinniemi ja Petsamo, Koukkuniemen ja Rauhaniemen
asemakaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallintooikeuteen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 9.10.2018.
Hallinto-oikeus hylkäsi katselmuksen toimittamista koskevan
vaatimuksen ja valituksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 13.11.2018 saadun
tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei
ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden
päätös on siten lainvoimainen.
Asemakaava on kuulutettu voimaan 19.11.2018.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Katarina Surakka, Patricia Nikko
Liitteet

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, henkilötiedot poistettu
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§ 476
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.11.2018
- elinvoima- ja osaamislautakunnan14.11.2018
- yhdyskuntalautakunnan 13.11.2018
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut
sekä jätehuoltopalvelut
§ 27 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta
liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi , 13.11.2018
Avopalvelujohtaja
§ 320 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Vammaispalveluissa,
12.11.2018
§ 321 Sosiaaliohjaajan toimen täyttäminen Asiakasohjauksen
vammaispalveluissa, 12.11.2018
Hankejohtaja
§ 89 Amurin yleissuunnitelman melu- ja tärinäselvitys, 09.11.2018
§ 90 Ranta-Tampellansilta, Warkaanlahdensilta ja Myllysaarensilta
sekä Paasikivenkadun tukimuuri -rakennusurakka, 09.11.2018
§ 91 P-Hämpin pohjavesiputkien asennuksen tilaus Tampereen
Infralta, 09.11.2018
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 27 Hiedanranta, Biokaasuntuotanto sedimentoituneesta
nollakuidusta – pilot -kokeet, 12.11.2018
Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 323 Sairaanhoitajan toimen 50017146 täyttäminen
Koukkuniemen vanhainkodissa, 14.11.2018
§ 328 Kolmen lähihoitajan toimen täyttäminen Etelä-Hervannan ja
Kaukajärven kotihoidossa, 20.11.2018
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 101 EKAT-hankkeen tontinluovutuskilpailun koordinoinnin
hankinta, 20.11.2018
§ 102 Työmaiden aiheuttamat muutokset infonäytöille, 20.11.2018
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Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 132 Tampereen raitiotien liikennöintiä koskevan palvelun
hankintamenettelyn keskeyttäminen , 12.11.2018
§ 133 Teoskokonaisuuden hankinta työmaa-aikaisten haittojen
lieventämiseksi raitiotien rakentamisen aikana, 12.11.2018
§ 134 Raitiovaunun kuosisuunnittelun hankinta, 12.11.2018
§ 136 Vaihtoehtoselvitys Tampereen raitiotien päätepysäkistä
Lentävänniemessä, 12.11.2018
§ 137 Tampereen raitiotien pienet suunnittelutyöt, 12.11.2018
§ 138 Tampereen raitiotien suunnitteluohjeen tilaaminen
raitiotien, katujen ja maankäytön yleissuunnittelua varten,
12.11.2018
§ 135 Sopimus hulevesien viivytysjärjestelmän pienentämisestä,
12.11.2018
Kehittämisjohtaja
§ 15 Asiantuntijapalvelun tilaaminen Muutto
opiskelupaikkakunnalle -elämäntapahtumapilotissa , 08.11.2018
§ 14 Elämäntapahtumapilotti: Muutto opiskelukaupunkiin projekti, 08.11.2018
Konsernijohtaja
§ 169 Talousarviolainojen nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä
Euroopan Investointipankilta, 15.11.2018
§ 170 Korkotukilainan nostaminen Koukkuniemen alueen Toukolanimisen vuokratalon rakentamisen rahoittamiseen ja rahoittajan
hyväksyminen, 15.11.2018
§ 168 Kalevanpuiston koulun seinärakenteille aiheutuneiden
jyrsijävahinkojen korvaaminen vahinkorahastosta, 15.11.2018
§ 167 Pirkanmaan ELY-keskuksen seuratalo Morkkua koskeva
vaarantamiskieltopäätös , 15.11.2018
§ 172 Tampereen kaupungin lausunto VTT:n Maakunnallinen
tilannekuva - alueellista yhteistä varautumista tukeva seuranta- ja
ennakointimalli -hankehakemukseen, 15.11.2018
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 214 Koordinaattorin toimen määräaikainen täyttäminen liikuntaja nuorisoyksikössä, 08.11.2018
Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 22 Virve HF-laitteiden hankinta, 12.11.2018
Pormestari
§ 156 Vieraanvaraisuus Kuurojen Futsalin EM-kilpailujen
osallistujille 10.12.2018, 12.11.2018
§ 157 Vieraanvaraisuus Lauluyhtye VesaSetille 4.12.2018,
12.11.2018
§ 158 Salainen, 16.11.2018
§ 159 Vieraanvaraisuus Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen
piiri ry:lle 29.10.2019, 16.11.2018
§ 160 Vieraanvaraisuus Tampereen Naislaulajat ry:lle 22.11.2019,
16.11.2018
§ 161 Vieraanvaraisuus Tampereen NMKY ry:lle 25.10.2019,
16.11.2018
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§ 162 Vieraanvaraisuus Tampere-Tartto-seura ry:lle 1.3.2019,
16.11.2018
§ 163 Kaupungin kiinteistöjen ja laitosten liputtaminen, 16.11.2018
Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 240 Katuinsinöörin viran täyttäminen , 14.11.2018
Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan
päällikkö
§ 181 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 182 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 184 Määräaikaisen perhetyönohjaajan viran täyttäminen,
08.11.2018
§ 185 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 187 Lastenvalvojan viran täyttäminen, 15.11.2018
§ 188 Lastenvalvojan viran täyttäminen, 16.11.2018
§ 189 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 20.11.2018
§ 190 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, 22.11.2018
§ 191 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, 20.11.2018
§ 192 Ohjaajan toimen täyttäminen, 22.11.2018
Suunnittelujohtaja, Hyvinvoinnin palvelualueen esikunta
§ 5 Vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimen täyttäminen
hyvinvoinnin palvelualueen esikunnassa, 13.11.2018
Tietohallintojohtaja
§ 87 Clausion Oy Final Performance Management -ohjelmiston
siirtosopimuksen hyväksyminen, 13.11.2018
§ 88 Tampereen Infra Oy:n Personec F, ESS7 ja Trip&Expence
kantojen hankinta, 16.11.2018
Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 6 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen 1.1.2019 lukien,
21.11.2018
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualue
§ 64 Tampere Ambassador -lähettiläsverkoston konseptoinnin
hankinta , 09.11.2018
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§ 477
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:75/00.01.03/2018
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Anna-Kaisa Ikonen, Pekka Salmi, Iiris Suomela, Johanna
Loukaskorpi ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille
sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen ja suunnittelukokouksen
12.11.2018 sekä hallituksen kokouksen 19.11.2018 esityslistat
(TRE:842/00.03.01/2018). Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät
kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tays.fi/ktweb
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt
kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen
esityslistan 28.11.2018 (TRE:843/00.03.01/2018). Esityslista ja
pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://
www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/
3) Pormestari Lauri Lyly on vastaanottanut 8.11.2018 Tarton
pormestari Urmas Kaasilta keramiikkavaasin.
Liitteet

1 PSHP hallituksen asialistat 12.11.2018
2 PSHP hallituksen asialista 19.11.2018
3 Seutuhallituksen asialista 28.11.2018
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Muutoksenhakukielto
§465, §466, §467, §469, §471, §475, §476, §477
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
§468, §470, §472, §473, §474
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.
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