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§ 113
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskäsittely
Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä §:
n 116 jälkeen §:t 119-122.
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§ 114
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Sirniö ja Merve Caglayan (varalle Olga
Haapa-aho ja Ilkka Sasi).
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Sirniö ja Merve Caglayan (varalle
Pekka Salmi ja Ilkka Sasi).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 14.10.2019.
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§ 115
Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2019
TRE:6011/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, 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
Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2019 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin
toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut kuluvan vuoden
elokuun lopun tilanteesta.
Yleisellä tasolla yhteisöjen liikevaihto on kasvanut vuoteen 2018
verrattuna lukuunottamatta Sähkölaitosta, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä,
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:tä ja Tampereen Tilapalvelut Oy:
tä, joiden liikevaihto on koko vuoden ennusteen mukaan jäämässä viime
vuotta hieman alhaisemmalle tasolle.
Tulostaso tulee jäämään hieman heikommaksi tai pysyy suunnilleen
samana kuin vuonna 2018. Yhteisöt tulevat myös investoimaan vuotta
2018 maltillisemmin.
Tampereen kaupunkikonsernin konsernituloslaskelman tilikauden 2019
tulosennuste on 16,4 milj. euroa positiivinen. Konserniyhteisöjen tulos
eliminointien jälkeen tammi-elokuussa 2019 oli 17,2 milj. euroa.
Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat liitteenä.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen
Liitteet

1 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 8_2019
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 116, 08.10.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 101, 27.08.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 109, 18.09.2019
§ 116
Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
TRE:7826/00.01.01/2018
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 08.10.2019, § 116
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, 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
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Kokouskäsittely
Lauri Lyly poistui kokouksesta.

Perustelut
Asia jätettiin pöydälle 18.9.2019.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja
Viitala, Markus Kiviaho
Liitteet

1 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
konserniohje
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2 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
konserniohje muutokset merkitty
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 27.08.2019, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen
tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Perustelut
Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen
suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea
kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten,
että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja
toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä
toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman
tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin
15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi
29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston
päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen
tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta
(valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä
kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä,
joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei
kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen
valmistelua ja hyväksymistä.
Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen
muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm.
kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja
hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta
on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin
kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen
tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle ja yhtiön hallituksen
kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.
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Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus
Kiviaho
Liitteet

1 Konserniohjeen tilannekatsaus
2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.5.2019 konserniohjetta
koskevassa asiassa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.09.2019, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja
yhteisöissä.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Perustelut
Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen
suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea
kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten,
että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja
toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä
toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman
tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin
15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi
29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston
päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen
tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta
(valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä
kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä,
joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
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Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei
kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen
valmistelua ja hyväksymistä.
Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen
muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm.
kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja
hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta
on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin
kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen
tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on
päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä
paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön
hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä
koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia
nimityspäätöksiä tehtäessä.
Kokouskäsittely
Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia
jätetään pöydälle.
Liitteet

1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, luonnos
18.9.2019
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§ 117
Tampereen seudullista vesihuoltoa koskeva selvitys
TRE:5978/11.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkiseudun kunnille esitetään Tampereen
seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen käynnistämistä.
Kokouskäsittely
Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami
Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakennustyöt ovat käynnissä
Tampereen Sulkavuoressa. Toiminnan on määrä alkaa vuonna 2023.
Keskuspuhdistamo toteutetaan seudullisena yhteistyönä.
Seuraava ja luonnollinen askel seudullisessa vesiyhteistyössä olisi
toiminnan, vesilaitosten, puhtaan veden putkistojen ja viemäreiden
keskittäminen yhdelle seudulliselle vesihuolto-organisaatiolle.
Parhaimmillaan seudullinen toimija parantaisi vesihuollon
toimintavarmuutta, kehittäisi suunnittelua ja hallitsisi
vesihuoltokustannuksia.
Tampereen seudun kuntayhtymä ja kunnat selvittivät seudun
vuosihuollon organisoimista vuosina 2009 ja 2010. Tampereen
jatkovalmistelussa vuonna 2014 (kaupunginhallitus 10.11.2014) päätettiin
toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, mutta puhtaan veden
liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen myöhemmin.
Nyt mahdollisesti aloitettavassa selvityksessä päivitetään laitosten ja
verkostojen arvot, seudullisen vesihuollon vaikutukset omistajiensa
talouteen, asiakashintoihin, toimintavarmuuteen, toiminnan
tehokkuuteen, investointeihin ja vesihuollon riskien hallintaan.
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Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikkö koordinoisi selvitystä
ja siihen pyydettäisiin mukaan myös seudun muut kunnat. Selvitys
tehtäisiin vuosina 2019 ja 2020. Toimenpide-ehdotusten vuoro olisi
vuoden 2020 loppupuolella.
Tampereen seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen tekeminen on
kirjattu konsernijohtajan vuoden 2019 tuloskorttiin, jonka
kaupunginhallitus on vahvistanut.
Kaupunginvaltuutettu Esa Kanerva on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Annina Nääppä
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§ 118
Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-organisaatiosta - Esa
Kanerva
TRE:7751/11.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Esa Kanervan aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami
Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Esa Kanerva on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa
seudullisen vesihuoltolaitoksen edellytysten ja toteutuksen selvittämistä.
Aloitteessaan Kanerva toteaa, että vesilaitostoiminta keskittyy suurempiin
yksiköihin Suomessa. Keskittämisen tavoitteena on parantaa vesihuollon
toimintavarmuutta, kehittää suunnittelua ja rakennusprojektien hallintoa
sekä hallita vesihuoltokustannuksia. Vesilaitosten haasteena on
verkostojen korjausvelka, jonka arvioidaan nostavan vesitaksoja
tulevaisuudessa.
Tampereen seudun vesihuollon tulevaisuudesta tehtiin laaja selvitystyö
vuosina 2009 ja 2010. Selvitys päätyi suosittamaan Tampereen seudun
vesihuolto-osakeyhtiön perustamista, mutta päätöstä yhtiön
perustamisesta ei tuolloin syntynyt. Tampereen jatkovalmistelussa
vuonna 2014 päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, kun
taas puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen
myöhemmin.
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Seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyönä toteuttavan
keskuspuhdistamon työt ovat nyt käynnissä. Toiminnan Tampereen
Sulkavuoressa on määrä alkaa vuonna 2023.
Kanervan ehdottaman selvityksen aloitusta on valmisteltu kaupungin
omistajaohjauksessa talven ja kevään 2019 aikana. Selvitystyön on määrä
alkaa vielä syksyn 2019 aikana. Tehtävä on laaja. Siksi selvitystyö jatkuu
pitkälle vuoteen 2020 ja mahdollisia päätösehdotuksia voidaan odottaa
todennäköisesti vuoden 2020 loppupuolella.
Uuden selvityksen tarkoituksena on myös kartoittaa Tampereen seudun
kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja -halukkuutta seudulliseen
vesihuoltoyhtiöön, joka kattaisi vesihuollon, viemäröinnin ja jätevesien
käsittelyn. Työssä määritellään myös vesihuolto-omaisuuden kunto ja
korjaustarve.
Kymmenen vuotta sitten tehty selvitys antaa hyvät lähtökohdat tulevalle
työlle ja nopeuttaa uuden selvityksen tekemistä, mutta esimerkiksi
putkiverkostojen ja laitosten arvot on päivitettävä nykyhetkeen.
Selvityksessä arvioidaan niin ikään seudullisen yhteistyön vaikutusta
kuntien talouteen, asiakastaksoihin, palvelujen laatuun, toiminnan
riskeihin ja investointeihin.
Tiedoksi
Esa Kanerva, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva
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§ 119
Jäsenen nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen
toimikaudelle 2020-2022
TRE:5749/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi
toimikaudelle 2020-2022 esitetään lasten ja nuorten sekä musiikin ja
lehtiosaston palvelupäällikkö Niina Salmenkangas.
Perustelut
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry pyytää kirjeellä 13.9.2019
Tamperen kaupunginhallitusta nimeämään hallituksen jäsenen
hallitukseensa. Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan
erovuoroisten tilalle hallitukseen jäsenet kaudelle 2020-2022.
Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Käytäntönä on ollut, että kaupunki
nimeää yhden hallituksen jäsenen.
Tampereen kaupungin nimeämänä jäsenenä hallituksessa kaudella 2017-
2019 on toiminut kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko
Lindberg.
Tiedoksi
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, nimetty, Arto Vuojolainen,
Janne Salonen
Liitteet

1 Nimeämispyyntö 13.09.2019
2 LKI hyväksytyt uudet säännöt 2018
3 Hallituksen kokoonpano 2019
4 Sähköpostisaate 13.09.2019
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§ 120
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen
vuodelle 2020
TRE:5974/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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 Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
vuodelle 2020 esitetään liikuntapäällikkö Mikko Heinosta ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen maanhankintapäällikkö Ari Kilpeä.
Perustelut
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä
syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Käytäntönä on ollut, että
Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n
hallituksessa on varsinaisena jäsenenä edustanut Liikuntapäällikkö Mikko
Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään on ollut
maanhankinta Ari Kilpi. Mikko Heinonen on ilmoittanut suostumuksensa
tehtävään ja Ari Kilpi on ilmoittanut suostumuksensa varajäseneksi.
Tiedoksi
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne
Salonen, Patricia Nikko
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§ 121
Edustajan nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Tampereen
terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudelle 2020-2021
TRE:5743/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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 edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
Tampereen terveyspalveluyksikön johtokuntaan nimetään toimikaudelle
1.1.2020 - 31.12.2021 Pia Nordström.
Perustelut
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS pyytää 11.9.2019 päivätyssä
kirjeessä Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön Tampereen terveyspalveluyksikön johtokuntaan
seuraavalle toimikaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021.
Tampereen kaupungin nimeämänä jäsenenä johtokunnassa toimii tällä
hetkellä ylilääkäri Pia Nordström.
Tiedoksi
Päivi Starast/YTHS, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen
Liitteet

1 Yhteystietolomake
2 Jäsenen nimeämispyyntö 11.09.2019
3 Sähköpostisaate 13.09.2019
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§ 122
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:232/00.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vesi
Liikelaitos/Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja controller Sami
Suojaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana.
Perustelut
1) Tilannekatsaukset Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Tavase Oy:
n toiminnasta ja taloudesta merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Petri
Jokela esittelee katsaukset.
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Muutoksenhakukielto
§113, §114, §115, §116, §117, §118, §122
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
§119, §120, §121
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.

