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Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Stenhäll Jaakko
Tulonen Irja
Sirniö Ilpo, varajäsen
Kaleva Lassi, varajäsen
Rokosa Inna, varajäsen, saapui 14:36
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 16:18
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari, saapui 14:30, poistui 15:36
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 16:18
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 14:34
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Perämaa Juha, lakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 13:04, poistui 15:03
Viitaniemi Riikka, lakimies, saapui 13:48, poistui 14:35
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 14:38, poistui 15:03
Welin Tanja, hankintapäällikkö, saapui 15:04, poistui 16:10
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Liimola Anne
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Juha Perämaa
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

29/2019

Kirsi Kaivonen

Kalle Kiili

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
10.09.2019

Elina T Nikkilä
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§ 361
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 362
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Kaivonen ja Kalle Kiili (varalle Ilkka
Sasi ja Minna Minkkinen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 9.9.2019.
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§ 363
Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys
TRE:5323/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021
päivitys merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Lassi Kaleva saapui kokoukseen.
Perustelut
Lauri Lylyn pormestariohjelma, Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere,
on laadittu valtuustokaudelle 2017–2021. Ohjelma kertoo valtuuston
enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta ja se on ollut
perusta Tampereen vuoteen 2030 ulottuvalle strategialle.
Pormestariohjelmassa todetaan, että ohjelman välitarkastelu tehdään
valtuustokauden puolessa välissä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat
päättivät pormestariohjelman päivityksestä 16.8.2019. Päivitys nähtiin
tarpeelliseksi toimintaympäristömuutosten ja niihin liittyvien
kehitysnäkymien sekä uuden hallitusohjelman valossa. Päivitys pitää
sisällään vuonna 2017 laaditun pormestariohjelman palvelulupauksia
täydentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Päivityksen sisällöt eivät aiheuta
muutostarpeita Tampereen strategiaan. Täydentävät tavoitteet ja
toimenpiteet tullaan huomioimaan vuoden 2020 ja 2021 toiminnan ja
talouden suunnittelussa talouden tasapainottaminen huomioon ottaen.
Tiedoksi
Tuukka Salkoaho, Kaisa Läärä, Ritva Vakkuri, Anna-Maria Maunu
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1 Pormestariohjelman päivitys, kh 2.9.2019
2 Pormestariohjelman päivitys, esittelymateriaali kh 2.9.2019
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§ 364
Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen
TRE:4915/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä, Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 17.12.2018 viimeksi muuttamaan
hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 16 §:
ään, 19 §:ään, 36 §:ään, 37 §:ään, 84 §:ään, 118 §:ään ja 146 §:ään.
Hallintosäännön 11 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2020 edellytyksellä,
että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on myyty perustettavalle
yhtiölle 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 37 §:n muutos tulee voimaan
1.1.2020. Muut hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.
Tampereen Infra Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2020
alkaen edellytyksellä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on
myyty perustettavalle yhtiölle 1.1.2020 alkaen.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka
Viitaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki ja Inna Rokosa saapuivat kokoukseen keskustelun
aikana.
Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti liitteenä olevaan
hallintosäännön 84 §:n kohtaan "Tarkastustoimikunta" seuraavaa
muutosta: "Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari sekä
jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kolme
riippumatonta jäsentä."
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Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on
hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 17.12.2018.
Kaupunginhallitus päätti kehittämiskokouksessaan 12.8.2019 § 332
kohdalla, että hyvinvointipalvelujen uudelleenorganisointi käynnistetään
ja että uudelleenorganisointia valmistellaan siten, että sosiaali- ja
terveyspalvelut muodostavat oman palvelualueensa ja sivistys- kulttuuri-
ja vapaa-ajan palvelut oman palvelualueensa 1.1.2020 alkaen. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti, että asia tuodaan kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallintosäännön muutoksena.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa
todettiin, että hyvinvoinnin palvelualueen rakenne tarkoitettiin
alunperinkin väliaikaiseksi sote- ja maakuntauudistusta edeltäväksi
vaiheeksi. Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa
aikataulussa. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suuremmille
itsehallintoalueille.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa
todettiin lisäksi, että hyvinvoinnin palvelualue on haastava johdettava
suuren kokonsa ja moninaisten tehtäviensä vuoksi. Hyvinvointipalvelut
tulee jakaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistys-,
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen palvelualueeksi 1.1.2020 alkaen.
Muutos tulee kirjoittaa hallintosäännön 37 §:ään.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen jälkeen sivistys-, kulttuuri- ja
vapaa-ajan palvelujen palvelualueen nimi on kaupungin johtoryhmässä
täsmentynyt sivistyspalvelujen palvelualueeksi.
Hallintosäännön 84 § koskee tarkastustoimikuntaa.
Tarkastustoimikunnan käytännön työn toimivuuden vuoksi
tarkastustoimikunnan kokoonpano on syytä muuttaa siten, että
toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari ja jäseninä
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kaksi
riippumatonta jäsentä.
Hallintosäännön 37 §:n ja 84 §:n muutosten yhteydessä hallintosääntöön
on syytä tehdä lisäksi muutama teknisluontoinen korjaus.
Valtuusto päätti 17.6.2019 Tampereen Infra Oy:n perustamisesta ja
Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan myymisestä
perustettavalle yhtiölle aikaisintaan 1.1.2020. Kaupunginhallituksen
konsernijaosto valtuutettiin hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.
Kauppa tullaan tekemään syksyn 2019 aikana. Valtuuston tulee päättää
Tampereen Infra Liikelaitoksen lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena
1.1.2020 alkaen.
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Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset ja niiden
johtokunnat. Tampereen Infra Liikelaitos ja Tampeereen Infra
Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa hallintosäännöstä.
Hallintosäännön 16 § koskee kaupunginhallituksen konsernijaoston
tehtäviä ja ratkaisuvaltaa. Konsernijaoston ratkaisuvaltaa tulee
täsmentää siten, että siihen lisätään päättäminen pysyvien
vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä.
Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen on siirtynyt kunnilta valtiolle
1.1.2019. Hallintosäännön 19 §:ssä mainittu talous- ja velkaneuvonnan
järjestämistehtävä tulee poistaa.
Hallintosäännön 36 §:ssä on mainittu konsernijohtajan tehtävät ja
ratkaisuvalta. Konsernijohtajan ratkaisuvaltaan on syytä lisätä vähäisten
kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antaminen.
Hallintosäännön 118 § koskee kokousmenettelymääräysten soveltamista.
Pykälää on syytä täsmentää siten, että soveltamisalaan lisätään
vaikuttamistoimielimet.
Hallintosäännön 146 §:ssä on mainittu asiakirjojen allekirjoittaminen.
Pykälää on syytä täsmentää siten, että päättävä viranomainen voi
valtuuttaa toisen henkilön allekirjoittamaan asiakirjan.
Tiedoksi
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Liite kh 2.9.2019 Tampereen kaupungin hallintosääntö
2 Tampereen kaupungin hallintosääntö, päivitetty kh 2.9.2019
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§ 365
Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2020
TRE:4997/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Tuire Nyyssönen, puh. 040 801 6101, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ehdotus valtuuston vuoden 2020 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Perustelut
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon
väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt
marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt
talousarvion ja -suunnitelman klo 9.00. Lisäksi valtuusto on pitänyt
ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja. Kyselytunteja pidetään
tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten
yhteydessä.
Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit
klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole,
niiden tilalla pidetään kyselytunti.
Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja
talousarvioprosessi sekä vuoden 2020 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin
ovat olleet saatavilla.
Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava
ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2020:
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ma 27.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 17.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 16.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 18.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 17.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 07.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 19.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 16.11. klo 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 23.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 14.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus
Valtuusto päättää kokousaikataulunsa ensimmäisenä, jotta muut
toimielimet pystyvät valmistelemaan omat aikataulunsa.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
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§ 366
Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä
täydennysvaali
TRE:5242/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ilkka Porttikivelle myönnetään ero asunto- ja kiinteistölautakunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
Ilkka Porttikivi on pyytänyt eroa asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenen
luottamustoimesta siirryttyään Vasemmistoliiton Tampereen
valtuustoryhmästä Tampereen Sosialidemokraattiseen valtuustoryhmään.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

29/2019

14 (32)

tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan uudeksi
jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Tiedoksi
Valittu, Ilkka Porttikivi, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus
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§ 367
Tampereen kaupungin vastaus kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluntuottajina
TRE:4943/06.00.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Tuukka Salkoaho
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn
kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina
hyväksytään liitteen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 11.7.2019 kuntiin kyselyn
koskien kuntien roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana. Kysely on
esiselvitystä hallitusohjelmassa mainittuun vuoden 2019 loppuun
mennessä laadittavaan erilliseen selvitykseen kuntien roolista toimia sote-
palvelujen tuottajina. Kysely on lähetetty kunnille verkkokyselynä.
Vastausaikaa kyselyyn on 13.9.2019 klo 12 asti.
Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan kyseisen esiselvityksen lisäksi
kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla. Kyselyssä
kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat:
1) Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella
tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana.
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella.
2) Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja
maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus
määräytyisi sopimuksen perusteella.
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3) Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja
ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla.
4) Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja
omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen
palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta.
Tampereen näkemyksen mukaan kuntien mahdollisuutta tuottaa sosiaali-
ja terveyspalveluita on selvitettävä valmistelussa avoimesti. Selvitystyössä
on otettava kantaa järjestäjän ja tuottajan rooleihin muuttavassa
tilanteessa, jossa tuottajana toimii toinen julkisen vallan organisaatio.
Työssä on tältä osin selvitettävä myös mahdollisuus järjestämisvastuun
osittaiseen jakamiseen (vrt. kunnat ja sairaanhoitopiiri). Lähtökohtaisesti
tavoitteena tulee olla paikalliset joustot. Lisäksi selvitystyössä on
huomioitava selvitys Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun
erillisratkaisusta. Mikäli ratkaisu tältä osin löytyy, on sitä kyettävä
hyödyntämään suurimmissa kasvukeskuksissa laajemminkin. Tuottajan
roolin arviointi edellyttää myös tietoa siitä, miten rahoitus järjestettäisiin.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Tuukka Salkoaho
Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriön saatekirje
2 Kunnat tuottajina, kysymykset
3 Selvitys kuntien sote tuottajaroolista Tampereen vastaukset, kh 2.9.2019
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§ 368
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sopimuksen hyväksyminen
TRE:5280/14.05.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkiseudun työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus hyväksytään.
Perustelut
Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun
lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen
sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun
järjestämisestä on tarpeen uusia.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on
edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän
palvelutarpeensa mukaisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja. Tampereen kaupunkiseudun työllistymistä edistävän
monialainen yhteispalvelu (TYP) käynnistyi vuoden 2016 alussa.
Pirkanmaan alueellisen työvoima- yrityspalvelukokeilun päätymisen
jälkeen pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden palvelut kunnissa on
järjestetty yhteistyössä TE-toimiston ja Kelan kanssa monialaisille
palvelualustoille, joiden toiminnalle TYP-lainsäädäntö luo monilta osin
puitteet.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin
yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun
osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja
kustannusten jaosta.
Sopijapuolina ovat Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä
Kangasalan, Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit,
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitoksen Keskinen
vakuutuspiiri.
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Pääsääntöisesti kukin toimija vastaa omista kuluistaan. Toiminnasta
aiheutuvat yhteiset kustannukset jaetaan TE-toimiston, Kelan ja kuntien
kesken toimintaan osallistuvan henkilöstömäärän suhteessa. Kuntien
kesken yhteiset kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa.
Kuntien yhteisellä rahoituksella katetaan TYP-toiminnan koordinoinnin ja
yleisjohtamisen lisäksi kustannuksia, jotka liittyvät Tampereen tiedolla
johtamisen työkalujen hyödyntämiseen sekä työhön, jota tehdään
työllisyydenhoidon valtakunnallisiin uudistuksiin liittyvien muutosten
valmistelussa ja mukana olevien kuntien edunvalvonnassa.
Liitteinä yhteistyösopimus sekä yhteistyösopimuksen liitteet 1-5.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Regina Saari, Tommi Eskonen, Antti Mäkinen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 Liite 1 KH 020919 Yhteistyösopimus Työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta
2 Liite 2 KH 020919 TYP Yhteistyösopimuksen liitteet 1-3 ja 5
3 Liite 3 KH 020919 TYP Yhteistyösopimuksen liite 4
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§ 369
Tampereen kaupungin hankinnan periaatteet ja toimenpiteet
TRE:5208/02.07.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja hankintapäällikkö
Tanja Welin, puh. 040 128 6644, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin hankinnan periaatteet ja niiden toteutumista
edistävät toimenpiteet hyväksytään.
Kaupungin hankintojen katsaus merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankintapäällikkö
Tanja Welinille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta keskustelun aikana.
Perustelut
Hankintojen toiminnallinen ja taloudellinen merkitys Tampereen
kaupungissa on suuri. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen ohella
hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja
palveluja. Hankintamenojen osuus kaupungin toimintamenoista on viime
vuosina kasvanut merkittävästi. Hankintojen osuus vuoden 2019
talousarvion menoista oli investointimenot mukaan lukien yli miljardi
euroa. Kasvu jatkuu ensi vuonna erityisesti Infra Liikelaitoksen toiminnan
yhtiöittämisen johdosta. Kaupungin hankintojen ohjaukseen ja
seurantaan liittyvien toimintatapojen on seurattava tätä kehitystä.
Strategia sekä talousarvion hankintojen periaatteet ja strategiset
painopisteet antavat suuntaviivat kaupungin hankinnoille. Hankinnan
periaatteet ja strategiset painopisteet luotiin vuonna 2016 korvaamaan
tilaaja-tuottajamallin palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet
tilaaja-tuottajamallista luovuttaessa. Periaatteiden syntytaustan
perusteella määräytyi pitkälti niiden sisältyminen osaksi talousarvion
yleisten lähtökohtien strategiaosaa. Periaatteiden ja strategisten
painopisteiden päivitystarpeet on tarkasteltu vuosittain
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talousarvioprosessin yhteydessä. Käytännössä tehdyt muutokset ovat
olleet pieniä.
Periaatteiden jalkauttaminen on tapahtunut lautakuntien palvelu- ja
vuosisuunnitelmien hankintalinjausten kautta. Hankintalinjauksissa on
konkretisoitu, miten periaatteita toteutetaan lautakunnan alaisessa
hankintatoiminnassa. Keskeinen ongelma on kuitenkin ollut, että
hankintojen periaatteita ja niiden toimeenpanoa koskeva keskustelu on
jäänyt vähäiseksi eikä hankintojen periaatteita ole onnistuttu
jalkauttamaan palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjausten ja
hankintasuunnitelman kautta osaksi käytännön hankintatoimintaa
riittävän tehokkaasti ottaen huomioon hankintojen suuri
merkitys. Periaatteiden päivitystä ja sen taustoja käsiteltiin hankintojen
sparrausryhmässä helmikuussa ja uudistaminen käynnistettiin työpajalla
maaliskuussa. Uudistamisen tavoitteeksi asetettiin malli, jossa kunkin
periaatteen sisältöä täsmennetään muutamalla alakohdalla, joihin
kiteytetään periaatteen toteuttamisen kannalta keskeiset asiat.
Lisäksi alakohdille asetetaan niitä pidemmällä aikavälillä toteuttavat
konkreettiset toimenpiteet, joiden toteutumista voidaan seurata. Samalla
vuosittaisista painopisteistä luovuttaisiin. Koska periaatteet muutoksen
jälkeen poikkeavat merkittävästi talousarvion muista osioista,
konsernihallinnon johtoryhmä linjasi 16.4.2019, että periaatteet viedään
jatkossa erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Hankinnan periaatteiden keskeiset päämäärät ovat pääosin samat kuin
aiemminkin. Periaatteet ovat:
1. Hankintojen hallinta ja tuloksellisuus: Tampereen kaupunki käyttää
julkisia varoja tehokkaasti ja parantaa hankintojen vaikuttavuutta.
2. Uudistumiskyky ja elinvoima: Tampereen kaupunki hyödyntää
markkinoita palvelujensa uudistamiseen ja edistää
hankintatoiminnallaan alueen elinvoimaa.
3. Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys: Tampereen kaupunki tekee
hankintoja vastuullisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat
huomioiden.
4. Hankintaosaamisen vahvistaminen: Tampereen kaupunki panostaa
hankintaosaamisen systemaattiseen kehittämiseen.
Sisällön osalta keskeisin uudistus on johtoryhmien roolin
korostaminen. Tämä näkyy erityisesti periaatteessa 1. Hankintojen
hallinta ja tuloksellisuus. Tällä on haluttu korostaa hankinnan roolia
kaupungin strategisena toimintona ja johdon vastuuta hankinnan
periaatteiden toteutumisesta niin palvelualueiden, liikelaitosten kuin
konsernihallinnon hankintatoiminnassa.
Periaatteiden toteutumista on seurattu niille vuonna 2017 määritettyjen
mittareiden avulla ja tulokset on julkaistu toiminnan ja talouden
katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä. Lisäksi
hankintatoiminnan tuloksellisuuden seurantaan on kehitetty mittaristo,
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jonka tulos lasketaan kerran vuodessa ja se julkaistaan tilinpäätöksessä
sekä strategian toteumaa kuvaavan Tampereen Pulssin yhteydessä.
Nämä mittarit ja mittaristo soveltuvat myös uudistettujen periaatteiden
seurantaan. Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus tarkasteli kaupungin
hankintatoimintaa vuosittain hankintojen katsauksen muodossa.
Toimenpiteiden seurannan tueksi on kehitteillä hankintatoiminnan
itsearviointityökalu palvelualueiden, liikelaitosten ja konserniyksiköiden
käyttöön.
Tehokkuusmittariston osalta valtuustokauden tavoitteena on, että tulos
paranee vuosittain. Konsernihallinnon johtoryhmän 22.5.2018 tekemän
linjauksen mukaisesti kaupunki tavoittelee tulokseksi 80 pistettä vuonna
2020. Vuoden 2018 tulos oli 46 pistettä eli edelliseen vuoteen verrattuna
tulos oli parantunut kahdella pisteellä. Lisäksi konsernihallinnon
johtoryhmä on asettanut tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020
mennessä 75 prosenttia kaupungin hankinnoista sisältää ympäristö- ja
sosiaaliseen vaikuttavuuteen (ml. työllisyyteen) liittyviä
kestävyyskriteerejä. Vuonna 2018 kestävyyskriteerejä sisältyi 45
prosenttiin kilpailutetuista hankinnoista. Nämä tavoitteet on kirjattu
myös uudistettuihin hankinnan periaatteisiin.
Tiedoksi
Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset (ko-pa-li), Reija Linnamaa,
Tanja Welin, Mika Ojanen/Tuomi Logistiikka, sisäinen tarkastus
Liitteet

1 Kaupungin hankinnan periaatteet ja toimenpiteet
2 Kaupungin hankinnan periaatteet ja hankintojen katsaus,
esitysmateriaali
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Kaupunginhallitus, § 370, 02.09.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 116, 22.08.2019
§ 370
Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi
liikuntatoimessa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
TRE:9326/12.00.01/2017
Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 370
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831,
etunimi.p.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Pekka P. Paavola, Lauri Savisaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 22.08.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka P. Paavola
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
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"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten
arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan
seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan
sukupuolivaikutusten selvityksestä."
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen kaupungin liikuntapaikkojen vuorojako perustuu
tasapuoliseen menettelyyn. Vuoroja ei jaeta nais- tai mieskiintiöillä, vaan
vuorot myönnetään seuroille, jotka jakavat vuorot edelleen omille
käyttäjäryhmilleen huomioiden erityisesti lasten ja nuorten toiminnan.
Näin ollen vuorojen tasa-arvoinen jakamisvastuu on seuroilla.
Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on linjannut, että
painopisteenä esimerkiksi avustustoiminnassa on lasten ja nuorten
toiminnan tukeminen, mikä ohjaa osittain myös vuorojakoa.
Sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn valmistelu Tampereen
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tulisi käynnistää vuonna 2020 siten,
että menettelyä voidaan hyödyntää tulevien kausien
liikuntapaikkavuorojen jakamisessa sekä vuoden 2021 toiminta-
avustusvalmistelussa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan
toivomusponsiesityksen:
"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten
arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan
seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan
sukupuolivaikutusten selvityksestä."
Noora Tapio kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
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§ 371
Valtuustoaloite vertailevan terveystutkimuksen tilaamiseksi ja rahoittamiseksi Asunto Oy
Perkiönkatu kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista - Aarne
Raevaara
TRE:7774/02.00.01/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin, tehtyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunta 21.8.2019 §116:
Valtuutettu Aarne Raevaaran 23.10.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa
ehdotetaan, että kaupunki teettää vertailevan terveystutkimuksen As Oy
Perkiönpihan kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden
muutoksista.
Perkiönkadulla on kunnostettu vuonna 2017 entinen kaatopaikka-alue,
joka oli toiminut 1940-luvulta 1960-luvulle yhdyskunta- ja
teollisuusjätteen kaatopaikkana sekä maankaatopaikkana. Kunnostetulla
alueella sijaitsi kolme taloyhtiötä (Perkiönkatu 65,67,69), joiden
rakennuksien sijoittumista jätetäytön päälle tutkittiin ennen kunnostusta
ja kunnostuksen aikana. Tutkimuksien suunnittelu tehtiin yhteistyössä
terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Rivitalot purettiin ennen kunnostustöiden aloittamista vuonna 2016.
Ennen purkua asunnoista teetettiin vielä laajasti sisäilmanäytteitä.
Maaperän kunnostuksen päätyttyä saatiin lopullinen tilannekuva
rakennuksien alapuolisen maaperän tilasta. Tutkimusten tulokset ja
kunnostuksen aikana tehdyt havainnot on raportoitu tutkimusraportissa
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ja loppuraportissa (Asuntokohtainen tutkimusraportti, Perkiönkatu 65, 67
ja 69, Sito, 14.12.2017 ja Pilaantuneen maaperän kunnostuksen
loppuraportti, Härmälän entinen kaatopaikka, Sito, 12.12.2017).
Kunnostuksen maankaivun aikana todettiin, että alueella sijaitsevista
rakennuksista ainoastaan 69 C:n alapuolella on ollut selkeä
kaatopaikkajätekerros. Muiden talojen alapuolella ei ole todettu selkeää
kaatopaikkajätekerrosta. Talokohtaiset kaivu- ja näytetiedot on esitetty
asuntokohtaisessa tutkimusraportissa tarkemmin.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet oli tunnistettu suurimmaksi mahdolliseksi
terveysriskejä aiheuttavaksi haitta-aineryhmäksi. Niitä tutkittiin
maaperästä, huokoskaasusta, pohjavedestä ja sisäilmasta. Haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden esiintymistä jätetäyttöalueella tarkkailtiin
kunnostuksen edetessä. Kaivun aikana tarkentui tieto, että ne sijaitsivat
puistoalueella eikä rakennusten alapuolella. Pieniä viitteitä haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä havaittiin 69 C rakennuksen sisäilmasta ennen
purkua, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet sallittuja raja-arvoja.
Kunnostus toteutettiin ELY:n antaman päätöksen (PIRELY/1919/2016,
29.4.2016) mukaisesti. ELY-keskus on hyväksynyt tehdyn kunnostuksen
lausunnollaan 23.4.2018.
Tampereen kaupunki pyysi THL:n näkemystä kaatopaikka-alueella
olleiden rivitalojen asukkaiden terveystutkimustarpeesta. THL:n antaman
lausunto on liitteenä.
Tutkimuksissa tai kunnostuksen aikana ei ole havaittu sellaisia haitta-
ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat tarpeen laajaan asukkaiden
terveystutkimukseen. Mahdollisen terveystutkimuksen tuloksien tulkinta
olisi hyvin vaikeaa ja kuten THL lausunnossaan toteaa, on erittäin vaikeaa
määrittää altistumisen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvan
sairastumisen syy-seuraussuhdetta.
Tiedoksi
Aarne Raevaara, Virpi Ekholm
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 372
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
Kaupungihallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 27.8.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.8.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.8.2019
- yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 20.8.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 23 Lausunto luonnoksesta laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ym.,
27.08.2019
Hankejohtaja
§ 50 Viinikanlahti, putkilinjan väliaikainen maisemointi, 29.08.2019
§ 51 Viinikanlahti, suunnittelukilpailun järjestämistä koskeva sopimus,
29.08.2019
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 32 Virtsankäsittelypilotin hankinta Hiedanrantaan (NutriCity-projekti),
23.08.2019
§ 33 Energiavarastot asuin- ja liikekortteleissa -tutkimus, Hiedanranta,
23.08.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 44 Perhekeskus - mukana tamperelaisten elämässä -projekti, 23.08.2019
§ 45 Konsultointipalvelun kustannusten maksamiseen osallistuminen,
26.08.2019
Konsernijohtaja
§ 104 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja vapaaehtoisten
henkilövakuutusten hankinta, 29.08.2019
§ 105 Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019
täsmentäminen strategia- ja kehittämisyksikön osalta, 29.08.2019
§ 99 Kaupungin edustajan nimeäminen valtiovarainministeriön
Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman valmisteluryhmään,
23.08.2019
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§ 100 Tampereen kaupungin osallistuminen World Music Expo -
tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen
hyväksyminen, 29.08.2019
§ 101 Tampereen kaupungin osallistuminen varustepenkkipunnerruksen
EM 2019 -kilpailujen tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen
hyväksyminen, 29.08.2019
Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 123 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden
sosiaaliasemalla, 28.08.2019
Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 6 Kahden ylipalomiehen viran täyttäminen, 26.08.2019
§ 7 Neljän paloesimiehen viran täyttäminen, 26.08.2019
§ 8 Yhdentoista palomiehen viran täyttäminen, 26.08.2019
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 14 Kassojen perustamispäätöksen päivittäminen ja kassojen
lakkauttaminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 28.08.2019
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§ 373
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Mikko Aaltonen ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta keskustelun
kuluessa.
Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
maakuntahallituksen esityslistan 26.8.2019 (TRE:156/00.03.01/2019).
Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä
osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksen esityslistan 2.9.2019
(TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI
/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/
3) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 Maakuntahallituksen asialista 26.8.2019
2 PSHP hallituksen asialista 2.9.2019
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Muutoksenhakukielto
§361, §362, §363, §364, §365, §366, §367, §369, §370, §371, §372, §373
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
§368
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.

