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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika

16.03.2020, klo 13:00 - 15:17

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat
§ 117

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 118

Pöytäkirjan tarkastus

§ 119

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.3.2020 - koronavirusinfektion
tilannekuva

§ 120

Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä
sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

§ 121

Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019

§ 122

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvitys

§ 123

Yhteistyösopimus Metso Minerals Oy:n kanssa Lahdesjärven
eteläosan työpaikka-alueen kehittämisestä

§ 124

Tammelan täydennysrakentamisen ja liikenneverkon kehittämisen
tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

§ 125

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

§ 126

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 127

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan työsopimuksen
purkautuneena pitämisestä (Salassa pidettävä)

Lisäpykälät
§ 128

LISÄPYKÄLÄ: Häiriötilanteiden johtosäännön ottaminen käyttöön
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Rokosa Inna, varajäsen
Torkkola Sinikka, varajäsen
Ahonen Reeta, varajäsen
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, saapui 14:39
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Schafeitel Yrjö, valtuustoryhmän pj., saapui 14:39, poistui 15:16
Raevaara Aarne, valtuustoryhmän pj., saapui 14:39, poistui 15:16
Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:29
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:30, poistui 14:02
Kaipinen Minna, lakimies, saapui 14:03, poistui 14:05
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 14:07, poistui
14:39
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 14:39, poistui 15:16
Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, saapui 14:39, poistui 15:16
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Tulonen Irja
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Elovaara Tiina, valtuustoryhmän pj.

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Jaakko Mustakallio

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
24.03.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 117
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi tässä
kokouksessa lisäpykälän Häiriötilanteiden johtosäännön käyttöönotosta.
Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti käsitellä 124 §:n
viimeisenä pykälän 128 jälkeen.
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§ 118
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Jaakko Mustakallio
(varalle Pekka Salmi ja Kirsi-Maarit Asplund).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 23.3.2020.
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§ 119
Kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.3.2020 - koronavirusinfektion tilannekuva
TRE:463/00.04.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Aarnio
Valmistelijan yhteystiedot
Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512,
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
Kaupunginvaltuustolle järjestetään iltakoulu maanantaina 16.3.2020 klo
15.45 - 16.30, aiheena koronavirusinfektion tilannekuva.
Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen
tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Perustelut
Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään
seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan
valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan
selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan
niistä.
Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään
iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.
Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun
voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista
alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.
Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston
pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa
puheenvuoroja.
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Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää iltakoulu maanantaina
16.3.2020 klo 15.45 - 16.30 akuutin koronavirusinfektion tilannekuvasta.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on todennut, että iltakoulu
valtuutetuille voidaan järjestää maanantaina 16.3.2020 klo 15.45 - 16.30.
Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat luottamushenkilöiden
ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100,
Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Jouni Perttula, Sirpa Räsänen, Arto Lemmetty, Taru
Kuosmanen, Aino Jokinen
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Kaupunginhallitus, § 120, 16.03.2020
Tarkastustoimikunta, § 10, 02.03.2020
§ 120
Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
TRE:1486/00.05.01/2020
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 120
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Kiviaho
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
Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä
arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja
Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Markus Kiviaho, Heini Ruski
Liitteet

1 Liite Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2019_muokattu
2 Liite Arvio merkittävimmistä riskeistä 2019
3 Liite Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2019

Tarkastustoimikunta, 02.03.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Kiviaho
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä on esitetty tunnistettuja
kehittämistarpeita, joihin tehtiin lisäys kaupungin määräysten ja ohjeiden
käytettävyyden arvioinnista ja parantamisesta.
Esittelijä: Markus Kiviaho, Tarkastusjohtaja
Päätösehdotus oli
Tarkastustoimikunta merkitsee tiedoksi selonteon sisäisen valvonnan
ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvion
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Perustelut
Kuntalain sekä yksityiskohtaisemmin kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan kunnan tulee sisällyttää
toimintakertomukseensa arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä sekä selonteko niin kaupungin sisäisen valvonnan
kuin kaupunkikonsernin konsernivalvonnan järjestelyistä.
Kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastustoimikunnan
tulee käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettavat sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan selonteot sekä arvio merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Selonteko sisäisestä valvonnasta
Sisäinen tarkastus on valmistellut kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen pohjalta selonteon Tampereen kaupungin
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteossa asiat
on käsitelty yleisohjeessa esitetyn mallin mukaisessa järjestyksessä ja
aihealueittain. Selontekoa varten kaupungin konserniyksiköt,
palvelualueet ja - ryhmät sekä liikelaitokset kuvasivat hyvän hallinto- ja
johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat,
arvioivat niiden kehittyneisyyttä sekä määrittivät tarvittavat
kehittämiskohteet.
Kuvausten ja itsearviointien perusteella on valmisteltu lauta- ja
johtokuntien käsittelemät toimielinkohtaiset selonteot. Kuvausten ja
selontekojen sekä sisäisen tarkastuksen arviointien pohjalta on
valmisteltu lausuma kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan
selonteoksi. Laadittu selonteko on osa kaupungin toimintakertomusta.
Selonteossa on kuvattu kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen
perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymään hallintosääntöön ja
sisäisen valvonnan perusteet -päätökseen sekä kaupunginhallituksen
määräykseen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta ja sisäisestä
valvonnasta. Selonteossa on esitetty kaupunginhallituksen
kokonaisarviona, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tuottaneet
pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja
lainmukaisuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon
tuloksellisuuden näkökulmasta keskeisiksi arvioidut kehittämistarpeet
ovat:
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hyvän hallinnon menettelyiden johdonmukainen noudattaminen
päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa
kehitysohjelmiin ja merkittäviin investointeihin liittyvä
riskienhallinta sekä valvonta ja raportointimenettelyt
julkisten hankintojen ja sopimusten hallinnan sekä
sopimusperustaisen toiminnan valvonnan kehittäminen
riskien hallinnan tavoitteiden ja menettelyiden konkreettisempi
määrittely ja kytkeminen toimintaan sekä tuloksellisuuden
arviointiin.
Selonteko on liitteenä.
Selonteko konsernivalvonnasta
Selonteko konsernivalvonnasta on vuoden 2019 osalta laadittu lähinnä
tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa
käytyjen tavoite- ja omistajakeskustelujen pohjalta.
Omistajakeskusteluissa käydään läpi yhtenä osa-alueena mm.
tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien ja riskikartoitusten sisältö ja
ajantasaisuus, yhtiön sisäisen valvonnan menettelyt sekä hyvän hallinto-
ja johtamistavan noudattaminen. Joka toinen vuosi on toteutettu myös
tytäryhtiöiden johdolle sekä konsernijohdolle valvontaa koskeva
itsearviointikysely, mutta vuosi 2019 oli välivuosi.
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta
on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten
perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä,
viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että
omaisuuden arvo turvataan.
Konsernivalvonnan selonteko on laadittu kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston esittämän mallin mukaisesti. Kaupunginhallituksen
konsernijaoston käsittelyssä selonteko on 10.3.2020, ja se on osa
kaupungin toimintakertomusta.
Joitain nostoja vuodelta 2019:
Käytyjen omistajakeskustelujen perusteella konsernin 15
tärkeimmästä jo liiketoimintaa harjoittavasta yhteisöstä 13 on
käsitellyt riskienhallintasuunnitelman hallituksessa vuonna 2019 ja
2 vuonna 2018. Kaksi merkittävää infrayhtiötä, Raitiotie Oy ja
Keskuspuhdistamo Oy, ovat kumpikin hyväksyneet
riskienhallintasuunnitelmat hallituksissa vuonna 2019.
Kaupungin ja konserniyhteisöjen välisiä liiketapahtumia koskeva
kilpailuneutraliteettivaatimus ja hankintalain sidosyksikköasemaa
koskevia tulkintoja joudutaan selvittämään yhä useammin. Erityisen
tarkan selvityksen kohteena KKV:lla oli Finnpark Oy.
Selonteko on liitteenä.
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikön riskienhallinta,
turvallisuus ja varautumistiimi on valmistellut arvion merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Arvion laadinnassa on huomioitu
kaupungin toimintayksikköjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kuvaukset, selonteot, toimintaympäristöanalyysit ja riskiprofiilit sekä muu
toimintavuoden aikana kertynyt tieto. Arvio on kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston esittämän ohjeen mukainen ja se on osa kaupungin
toimintakertomusta.
Arvio on liitteenä.

Liitteet

1 Liite Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2019
2 Liite Arvio merkittävimmistä riskeistä 2019
3 Liite Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2019_muokattu

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

9/2020

12 (34)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus, § 121, 16.03.2020
Tarkastustoimikunta, § 11, 02.03.2020
§ 121
Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019
TRE:1487/00.01.03/2020
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 121
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Kiviaho
Valmistelijan yhteystiedot
Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 04 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja
Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Markus Kiviaho, Heini Ruski
Liitteet

1 Liite Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019

Tarkastustoimikunta, 02.03.2020, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Kiviaho
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Lisättiin toimintakertomuksen kohtaan kokonaisarvio sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisestä kehittämistarpeeksi kaupungin
määräysten ja ohjeiden käytettävyyden arviointi ja parantaminen.
Esittelijä: Markus Kiviaho, Tarkastusjohtaja
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Päätösehdotus oli
Tarkastustoimikunta merkitsee toimintakertomuksen tiedoksi.

Perustelut
Kuntalain 14 §:n ja 39 §:n mukaan sisäinen valvonta on osa kunnan
johtamista ja hallintaa. Sisäiseen valvontaan kuuluu muun muassa
sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on riippumattomasti ja objektiivisesti
varmentaa kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan toimivuutta.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan sisäinen tarkastus on osa kaupungin
johtamisjärjestelmää. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen,
sen tarkastustoimikunnan ja pormestarin alaisuudessa on sisäinen
tarkastus. Sisäisen tarkastuksen asema kaupunginhallituksen
tarkastustoimikunnan alaisuudessa turvaa luotettavaa hallintoa ja
sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta.
Sisäisen tarkastuksen valvonnasta, ohjauksesta ja kehittämisestä vastasi
hallintosäännön 83 §:n mukaisesti tarkastustoimikunta, joka hyväksyi
sisäisen tarkastuksen painopistealueet 2019 - 2022 ja vuosisuunnitelman
2019. Sisäinen tarkastus arvioi toimikunnan hyväksymän työohjelman
mukaisesti toimintayksikköjen hallinto- ja johtamistapaa, sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja tuloksellisuutta.
Tarkastustyö toteutettiin tehtäväkohtaisiin tarkastussuunnitelmiin
perustuen ja se kohdistui kaupungin kaikkiin palvelualueisiin,
liikelaitoksiin, osaan konserniyksiköitä ja Monetraan. Tarkastus- ja
arviointityön tulokset on raportoitu neljännesvuosittain
tarkastustoimikunnalle ja kaupungin johdolle sekä toimintayksikköjen
vastuuhenkilöille. Tarkastusraporteissa esitettyjen suositusten
toteuttamista on seurattu ja seurannan tulokset raportoitu
puolivuosittain tarkastustoimikunnalle.
Kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen tarkastuksen kokonaisarvio hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä
sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuudesta perustuu
Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien hyvää
hallinto- ja johtamistapaa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevien päätösten arviointiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
tuloksellisuutta koskeva kokonaisarvio perustuu hyvän hallinto- ja
johtamistavan ja sisäisen valvonnan kuvausten arviointiin sekä sisäisen
tarkastuksen suorittamiin tarkastuksiin.
Sisäinen tarkastus on voinut todentaa, että Hyvä hallinto- ja johtamistapa
ja sisäinen valvonta -kuvauksia sekä laadittuja riskiprofiileja
hyödynnetään aiempaa laajemmin kaupungin toimintayksiköissä sisäisen
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valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä. Sisäisen valvonnan
toimeenpanon tuloksellisuus vaihtelee kuitenkin yksiköittäin ja
toiminnoittain.
Sisäinen tarkastus on arvioinut sisäisen valvonnan tasoa
arviointiasteikolla vihreä - keltainen - punainen. Kolmen tarkastuksen
kokonaisarvioinnin tulos oli punainen, jolloin sisäisen valvonnan ei ole
arvioitu olevan hyväksyttävällä tasolla. Kahdeksan tarkastuksen tulos oli
keltainen, jolloin sisäisen valvonnan arvioitiin olevan tyydyttävällä tasolla.
Seitsemän tarkastuksen tulos oli vihreä, jolloin valvonnan arvioitiin olevan
pääosin hyvällä tasolla. Havainnoista ja suosituksista 24 prosenttia
kohdistui hyvän hallintotavan noudattamiseen ja lainmukaisuuteen, 16
prosenttia tuloksellisuuteen, 22 prosenttia tiedon riittävyyteen ja 38
prosenttia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen.
Yhteenvetona toimintaympäristön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
analysoinnin sekä suoritettujen arviointien ja tarkastushavaintojensa
perusteella sisäinen tarkastus toteaa, että kaupungin hallinto on toiminut
pääosin toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto-
ja johtamistavan mukaisesti, ja että sisäinen valvonta on tuottanut
kohtuullisen varmuuden kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta ja
lainmukaisuudesta.

Kokouskäsittely
Keskusteltiin siitä, että sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksessa
pyritään jatkossa kuvaamaan läpinäkyvästi sisäisen tarkastuksen
havaintojen merkittävyyttä eri näkökulmista.

Liitteet

1 Liite Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

9/2020

15 (34)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 122
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvitys
TRE:1874/00.01.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, 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 seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvitys merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Tampereen kaupunki teetti ajalla 17.10.2019 - 17.2.2020 selvitysten
Tredun hallintamallivaihtoehdoista. Tarkoituksena oli tuottaa näkymä
päätöksenteon tueksi Tredun eri hallintamallivaihtoehdoista ja eri
vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. Tarkasteltavat
ylläpitäjävaihtoehdot olivat osakeyhtiö, säätiö, kuntayhtymä ja
vastuukuntamalli. Näkökulmina tarkastelulle olivat markkinatilanne,
valtiovallan toimenpiteet, henkilöstö, opiskelijat, toiminnan tehokkuus ja
toiminnan ohjaus ja omistajat. Selvityksen loppuvaiheessa näkökulmaksi
lisättiin myös tukea tarvitsevien oppilaiden tuki.
Selvityksen toteutti FT, dosentti Pentti Rauhala, joka toimitti selvityksen
20-sivuisena raporttina sekä 14 diaa sisältävänä PowerPoint-esityksenä,
jossa vaihtoehtojen pääkohtien vertailu on esitetty swot-analyysinä.
Pormestari Lauri Lylyn asettama ohjausryhmä vaihtoehtoja punnittuaan
päätyi ratkaisuun, jossa Tredun hallintamalli pysyy nykyisellään eli
vastuukuntamallina.
Varteenotettavimmat vaihtoehdot loppuvaiheessa olivat osakeyhtiömalli
ja nykyinen vastuukuntamalli, joiden välillä harkintaa tehtiin.
Osakeyhtiömallin varteenotettavuuden perusteena ohjausryhmä näki

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

9/2020

16 (34)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

mm. omistajan äänen kuulumisen, kustannuskehityksen hallinnan,
koulutusmyynnin ja mahdollisen brändiarvon.
Nykyinen malli taas mahdollistaa työllisyyskokeilun ja ammatillisen
koulutuksen saumattoman yhteistyön. Tukea tarvitsevien nuorten
poikkisektorisen tuen järjestäminen ei nykyisen kehityksen valossa ole
vähenemään päin ja nykyisellä mallilla tarpeeseen pystytään vastaamaan
sujuvasti Tampereen kaupungin sisäisten kumppanien kanssa. Tärkeänä
pidettiin myös selvityksen aikana esille tullutta asiaa, että Tredu voi
osallistua markkinaehtoiseen koulutuksen järjestämiseen, joka tuo lisää
työvälineitä Tredun tulokehitykseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueen
sopijakunnat ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen mallin.
Painoarvo nähtiin myös Tredun nykyjohdon kyvyssä tehdä
sopeutustoimia, jotka vuoden 2019 aikana ovat olleet merkittäviä. Tredu
on toiminnallaan osoittanut, että talouden hallinta ja sopeuttamistoimet
eivät ole hallintamallista kiinni vaan organisaation kyvystä implementoida
tarvittavia muutoksia.
Tiedoksi
Outi Kallioinen, Teppo Rantanen, Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Niina
Pietikäinen, Sanni Pöntinen, Jarkko Sorvanto, Jaakko Stenhäll
Liitteet

1 Kh 16.3.2020 Tredun hallintamalli, selvitys
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§ 123
Yhteistyösopimus Metso Minerals Oy:n kanssa Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen
kehittämisestä
TRE:1727/10.00.02/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, 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
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n välinen
11.3.2020 allekirjoitettu Lahdesjärven eteläosan työpaikka-
alueen kaavamuutokseen liittyvä ehdollinen yhteistyösopimus
hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 maapolitiikan linjaukset, jonka
kohdassa 4.4. Hankekehittäminen todetaan, että kaupunki kannustaa
toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään hankekehitysideoita, jotka
voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-alueisiin.
Kaupunkistrategiassa on tunnistettu kaupungin omistamien maa-
alueiden hyödyntäminen yritysten innovaatiotoiminnan
kehitysalustana. Strategian painopiste on, että Tampereen
kaupunkiseudulla on parhaat edellytykset yritysten kasvulle ja
sijoittumiselle.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.8.2016 Lahdesjärven eteläosan
työpaikka-alueen asemakaavan numero 8534. Kaava sai lainvoiman
22.12.2017. Asemakaavassa alueelle osoitettiin toteutettavaksi uusi
katuyhteys Akulatinkatu sekä kahdeksan tonttia pääosin
liikerakentamiseen. Kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä
kaupunginvaltuusto edellytti, että alueen kalliolouhinnat tehdään
keskitetysti kaupungin toimesta. Tampereen Infra toteuttaa louhintoja ja
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siihen liittyviä tarvittavia muita esirakentamistöitä 11.4.2019 antamansa
tarjouksen perusteella. Tarjous esirakentamistöistä on 5.930.050
euroa. Esirakentamistyöt on budjetoitu toteutettavaksi vuosien 2019-
2020 aikana.
Metso Minerals Oy teki kesällä 2019 linjauksen tekemänsä esiselvityksen
pohjalta, että Lahdesjärven eteläosa on yrityksen tarpeeseen soveltuvin
sijainti mahdollista uutta tuotantolaitosta varten. Uudella yksiköllä
korvattaisiin Hatanpäällä sijaitsevat Metson toiminnot sekä Messukylässä
ja Sääksjärvellä sijaitsevat varastot. Metson tarve kattaa koko nykyisen
asemakaavan nro 8534 mukaiset kortteli- ja katualueet. Metson
sijoittuessa alueelle noin 800 metrin pituista Akulatinkatua ei tarvitsisi
toteuttaa. Metson sijoittuminen alueelle edellyttää asemakaavan
muuttamista. Kaavamuutos on ohjelmoitu asemakaavoitusohjelmaan
vuodelle 2020. Kaavamuutoksen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta
siirtää Metson Tampereen nykyiset toiminnot uuteen paikkaan
Tampereella ja samalla mahdollistaa toimintojen kehittäminen, jotta
yritys voi entistä paremmin palvella asiakkaitaan.
Metson sijoittuminen alueelle muuttaa esirakentamissuunnitelmaa siten,
että tarvittava louhintamäärä kasvaa arviolta noin 87.250 m3ktr.
Alustavan kustannusarvion mukaan louhintamäärän kasvaminen lisää
esirakennuskustannuksia kaupungin toteuttaman aikataulun mukaisesti
tehtyinä noin 1.500.000 (alv 0 %) eurolla. Metson tarpeista johtuvien
esirakennuskustannuksia kasvattavien töiden suorittamisesta on sovittu
yhteistyösopimuksessa. Näiden lisälouhintojen käynnistämisestä sovitaan
Metson kanssa erikseen. Mikäli Metso irtisanoo yhteistyösopimuksen,
sitoutuu se maksamaan kaupungille erikseen sovitusta louhintamäärästä
aiheutuneet toteutuneet kustannukset.
Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki
ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä
kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan
asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista, kustannusten
jakamisesta sekä tulevan tontin luovuttamisesta. Tarkemmin asiasta
sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.
Asemakaavoituksen tuloksena kaupungin luovutukseen tulevan tontin
vuokraus- tai myyntiesitykset tulevat erikseen hyväksyttäväksi
voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. Mikäli Metso vetäytyy
hankkeesta on yhteistyösopimuksen mukainen alue käytettävissä
muuhun yritystoimintaan.
Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston
kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n
välisen 11.3.2020 allekirjoitetun ehdollisen yhteistyösopimuksen, jolla
sovitaan Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen kehittämisestä.
Tiedoksi
Metso Minerals Oy, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi,
Patricia Nikko, Timo Antikainen, Anne Karlsson, Pasi Kamppari
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Liitteet
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Kaupunginhallitus, § 124, 16.03.2020
Kaupunginhallitus, § 111, 09.03.2020
§ 124
Tammelan täydennysrakentamisen ja liikenneverkon kehittämisen tilannekatsaus
(kehittämiskokousasia)
TRE:1709/00.01.03/2020
Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 124
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tammelan täydennysrakentamisen ja liikenneverkon kehittämisen
tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel olivat läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Aleksi Jäntti saapui kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Juhana Suoniemi teki seuraavan
ponsiehdotuksen: "Tammelan torin ympäristöä kehitetään alkuperäisen
liikenneverkkosuunnitelman pohjalta." Jaakko Mustakallio kannatti
Suoniemen ponsiehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, ettei Suoniemen ehdotusta ollut hyväksytty
yksimielisesti ja siitä oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus JAA, Suoniemen
ponsiehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijä pohjaehdotus hyväksyttiin
äänin 8-4, yksi poissa.
Äänestys
Esittelijän päätösehdotus JAA; Suoniemen ponsiehdotus EI.
Jaa

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

9/2020

21 (34)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Reeta Ahonen
Ilkka Sasi
Kirsi-Maarit Asplund
Kalle Kiili
Inna Rokosa
Kirsi Kaivonen
Pekka Salmi
Lauri Lyly
Ei
Sinikka Torkkola
Jaakko Mustakallio
Olga Haapa-aho
Juhana Suoniemi
Perustelut
Asia jäi pöydälle 9.3.2020 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Elina Karppinen, Ari Vandell
Oheismateriaali

1 Tammelan täydennysrakentamisen ja liikenneverkon kehittämisen
tilannekatsaus

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tammelan täydennysrakentamisen ja liikenneverkon kehittämisen
tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tammela on Tampereen keskustan merkittävin asuntovaltaisen
täydennysrakentamisen alue ja yksi Viiden tähden keskustan
kehitysohjelman strategisista kärkihankkeista. Tammelan
yleissuunnitelman 2012 jälkeen Tampereen kaupunki on edistänyt
täydennysrakentamista. Kaupunki on teettänyt korttelisuunnitelmia, jotka
on laadittu yhteistyössä taloyhtiöiden ja kiinteistöjen kanssa tarkastellen
kokonaisuutena mm. täydennysrakentamisen potentiaalin,
lähiympäristön laadun ja yhteiset pysäköinti- ja huoltoratkaisut. Lisäksi
kaupunki on kehittänyt täydennysrakentamista tukevia yhteistyö- ja
tiedonvälitystapoja sekä 3D-virtuaalimallinnusta, älykästä
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pysäköintijärjestelmää ja energiamallinnusta. Keskustan strategisen
osayleiskaavan asukaslukutavoitteet 2030 ovat toteutumassa tavoitellulla
tavalla.
Keskustan strategisen osayleiskaavan mukaan Tammelaan tavoitellaan 2
500 uutta asukasta (noin 125.000 k-m2). Tammelaan on vahvistunut
yleissuunnitelman jälkeen 6 asemakaavaa, joissa on syntynyt uutta
asumisen rakennusoikeutta lähes 50.000 k-m2. Vireillä olevissa viidessä
asemakaavassa on asumisen rakennusoikeus lisääntymässä 20.000 k-m2,
lisäksi on harkinnassa useita täydennysrakentamisen hankkeita, jotka
todennäköisesti etenevät asemakaavoituksen kautta rakentamiseen.
Kaupunginhallitus käsittelee 9.3.2020 Tammelan stadion -hankkeen
allianssisopimusta sekä IPT-hankkeen (integroitu projektitoteutus)
sopimusta. IPT-hankkeen kohteena on Tampereen kaupungin omistama
Tammelan jalkapallostadionin alue. Alueelle sijoitetaan uuden stadionin
lisäksi muuta maankäyttöä palvelevaa asumista, liike- ja toimitiloja sekä
näitä palveleva pysäköintilaitos stadionin alle.
Tammelan liikenteen kehittämistavoitteet pohjautuvat keskustan
strategiseen osayleiskaavaan vuodelta 2016 sekä tarkempaan Tammelan
aluetta koskevaan liikenneverkkosuunnitelmaan vuodelta 2018.
Keskustan strategisessa osayleiskaavassa Tammelan lounaisosa
Tammelan torilta Itsenäisyydenkadun ja rautatien suuntaan on merkitty
kävelykeskustana kehitettäväksi hitaan liikkumisen alueeksi.
Keskustan strategisen osayleiskaavan liikenneratkaisu perustuu
Tammelan alueella maanalaiseen toriparkkiin, jolla voidaan korvata
kadun varsilta poistuvia pysäköintipaikkoja.
Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä Pinninkatua kehitetään tärkeänä
jalankulkuakselina, joka on myös keskustan pyöräilyn pääreitti.
Tammelan liikenneverkon kehittäminen on käynnistetty
Itsenäisyydenkadun parantamisella ja raitiotien rakentamisella.
Jalankulkuyhteyksien parantamiseksi ja katuympäristön viihtyisyyden
parantamiseksi on käynnistetty Pinninkadun katusuunnittelu
Itsenäisyydenkadun ja Kullervonkadun välillä. Pinninkatu muodostaa
tärkeän yhteyden Itsenäisyydenkadun läntiseltä raitiotiepysäkiltä
Tammelan torin suuntaan. Katusuunnitelma oli nähtävillä
vuodenvaihteessa 2019/2020 ja siitä saatiin melko runsaasti palautetta.
Positiivisena nähtiin jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen ja
kadun viihtyisyyden parantuminen, negatiivisena
kadunvarsipysäköintipaikkojen vähentyminen. Koska pysäköintilaitoksen
toteuttamisesta Tammelaan ei ole vielä päätöksiä, päätettiin
suunnitelmaa muuttaa siten, että kadunvarsipaikkoja ei vähennetä
alkuperäisen suunnitelman laajuudessa.
Tammelan katuverkon saneerauksen osalta oleellinen kysymys on
Tammelan pysäköinnin kokonaisratkaisu. Tammelassa on paljon nykyistä
tehokkaammin hyödynnettävissä olevia pysäköintipaikkoja, jotka
sijaitsevat yksityisillä alueilla. Parhaillaan käynnissä on Tammelan Smart
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park -selvitys, jossa pyritään luomaan järjestelmä, jonka avulla yksityisiä
pysäköintipaikkoja voisi vuokrata älykkäästi. Tammelan toriparkin
suunnittelu ei ole toistaiseksi edennyt alustavaa suunnittelua
pidemmälle. Jatkossa tulee vielä selvittää, onko Tammelan toriparkille
vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Elina Karppinen, Ari Vandell
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen
yksimielisesti.
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§ 125
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:
- yhdyskuntalautakunnan 3.3.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankejohtaja
§ 19 Tampereen Asemakeskus, rakennushistoriaselvityksen tilaaminen
Tampereen rautatieasemaan, henkilöratapihaan, eteläiseen veturitalliin
ja Viinikanojan alikulkusiltaan., 09.03.2020
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 10 Sivistyspalvelujen palvelualueen yhteistoimintaryhmän nimeäminen
kaudelle 10.3.2020 - 2021, 10.03.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 23 Perheneuvolan johtajan viran täyttäminen perheneuvolassa,
09.03.2020
Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 29 Erikoislääkärin viran täyttäminen, 10.03.2020
Kiinteistöjohtaja
§ 256 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä, 11.03.2020
Konsernijohtaja
§ 37 Raatihuoneen ravintolapalveluiden suorahankinta , 09.03.2020
§ 34 Salainen: - -, 09.03.2020
Pelastusjohtaja
§ 21 Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen AV-
järjestelmän hankinta (minikilpailutus), 10.03.2020
Pormestari
§ 44 Vammaisneuvoston jäsenen osallistuminen Vammaisneuvostojen
koulutuspäiville Helsingissä, 09.03.2020
Strategiajohtaja
§ 5 Yhteistyösopimuksen jatkaminen Raatihuoneen osalta, 08.03.2020
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Tietohallintojohtaja
§ 16 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisun osa-alue -
Kokoustaminen, luentosali ja seminaariratkaisut, option käyttö,
11.03.2020
§ 17 Timecon-työaikaleimausjärjestelmän WorkTime-osion tilaus,
11.03.2020
§ 18 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Tampereen
kaupungin digi- ja ICT-palveluiden kehyssuunnitteluun, 11.03.2020
§ 19 Pegasos-ohjelmiston ylläpitosopimuksen muuttaminen, 12.03.2020
§ 15 Vuodelle 2020 uudelleenbudjetoidun ICT-kehittämismäärärahan
allokointi Konsernisalkuille, 10.03.2020
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§ 126
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
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§ 127
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan työsopimuksen purkautuneena pitämisestä
(Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta
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§ 128
LISÄPYKÄLÄ: Häiriötilanteiden johtosäännön ottaminen käyttöön
TRE:1972/00.01.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Aarnio
Valmistelijan yhteystiedot
Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512 ja
lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225, 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
Häiriötilanteiden johtosääntö (hallintosäännön liite 5) otetaan käyttöön
16.3.2020 alkaen.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä
(hallintosäännön liite 5) sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa
määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.
Johtosäännön 4 §:n mukaan voimassa olevia johtosääntöjä noudatetaan
myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista
muuta johdu.
Häiriötilanteiden johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön
ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa
pormestari häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä.
Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.
Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset
häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän
jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Pormestarin
sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii
konsernijohtaja.
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Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät
kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista
poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi
epidemiaksi myös Suomessa. Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa
noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa. Varotoimet linjaa
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös hallitus antaa jatkuvasti
suosituksia, joita Tampereella sovelletaan.
Tilanteen johtamisessa on edetty tähän asti normaaliajan
johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa tunti tunnilta voi
tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä
odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.
Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa pormestari voi käyttää
normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen
normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista
eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien
suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi
välttämätöntä päätöstä. Tällaisessa asiassa pormestari tekee
välttämättömän kiireellisen päätöksen kunnes hallintosäännön
mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen
hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.
Tiedoksi
Jouni Perttula, Riikka Viitaniemi, konsernihallinto, palvelualueet,
liikelaitokset
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Kunnallisvalitus
§127
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
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
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 on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
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
§120, §121, §122, §124, §126
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§119, §123, §128
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

