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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Helimo Matti, varajäsen
Kaleva Lassi, varajäsen, saapui 13:04
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 15:24
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj., poistui 15:24
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 15:24
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., saapui 13:14, poistui 15:24
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 15:02
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 15:24
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 15:24
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 15:24
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:05, poistui 13:20
Patronen Mari, palvelujohtaja, saapui 13:05, poistui 13:20
Suonio Jorma, lukiokoulutuksen johtaja, saapui 13:21, poistui 14:15
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 14:18, poistui 14:42
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 14:18, poistui 14:42
Sampakoski Mirva, neuvottelupäällikkö, saapui 14:58, poistui 15:04
Ojanen Olli-Pekka, pelastusjohtaja, saapui 15:05, poistui 15:17
Asplund Kirsi-Maarit
Suoniemi Juhana

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Aarnio
Sihteeri

2 (48)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.01.2020

3/2020

3 (48)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kalervo Kummola

Jaakko Mustakallio

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle www.tampere.fi
04.02.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalervo Kummola ja Jaakko Mustakallio
(varalle Pekka Salmi ja Kalle Kiili).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 3.2.2020.
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Kaupunginhallitus, § 33, 27.01.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 5, 16.01.2020
§ 33
Tukea vanhenemiseen - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2023
TRE:8140/00.01.02/2019
Kaupunginhallitus, 27.01.2020, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Ikäihmisten palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään
kaupunginhallituksen tekemin muutoksin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja palvelujohtaja Mari Patroselle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Irja Tulonen ehdotti seuraavaa täydennystä
suunnitelmaan: "Palvelusopimusta käsiteltäessä otetaan asiakkaan ja
hänen omaisten kuuleminen häntä koskevassa asiassa huomioon." Lauri
Lyly kannatti Tulosen ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli Tulosen ehdotuksen saamaa kannatusta ja
totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (§ 5) edellyttää kunnilta, että nämä laativat
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnittelussa on
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painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.
Suunnitelma laaditaan osana kunnan strategista suunnittelua ja sen
hyväksyy kunnan valtuusto.
Tiedoksi
Mari Patronen, Liisa Malinen, Anniina Tirronen
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 20202023
2 Suunnitelma ikääntyneen väestön tuksemiseksi ajalle 2020-2023,
päivitetty kh 27.1.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 16.01.2020, § 5
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään.
Perustelut
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (§ 5) edellyttää kunnilta, että nämä laativat
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnittelussa on
painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.
Suunnitelma laaditaan osana kunnan strategista suunnittelua ja sen
hyväksyy kunnan valtuusto.
Tampereen kaupunki laati ensimmäisen lakisääteisen suunnitelman
viime valtuustokaudella ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 12.9.2016.
Tämän valtuustokauden 2020-2023 suunnitelma, Tukea vanhenemiseen,
perustuu Tampere - sinulle paras -kaupunkistrategian tavoitteisiin.
Tavoitteista ikäihmisten näkökulmasta katsottuna keskeisimpiä ovat
ennaltaehkäisy, yhteisöllisyys ja osallisuus, kumppanuus ja
asiakaskokemus. Ikääntynyt ihminen on toimija, ei toiminnan kohde.
Ikääntyneen väestön tukemisen suunnitelman tavoitteena on
ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikäihmisillä on mahdollisuus jatkaa
omanlaistaan elämää, vaikka toimintakyky heikkenisikin. Suunnitelmassa
ja eritoten sen toteuttamisen osalta halutaan painottaa jo edellä
mainittua seikkaa, että ikääntynyt ihminen on toimija, ei toiminnan kohde.
Suunnitelma pitää sisällään ensin hieman tausta-aineistoa
toimintaympäristöstä ja joitakin tunnuslukuja. Toisessa kappaleessa
kerrotaan neuvonnan ja ohjauksen merkittävyydestä ja sen roolista
kaikista tärkeimpänä osana, kun ikääntynyt ihminen alkaa miettiä, kenen
kanssa voisi keskustella mieleen nousevista asioista. Kolmas ja neljäs
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kappale avaavat kotona asumista tukevaa toimintaa. Viides kappale
kertoo palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta ja viimeinen kappale
osallisuudesta ja sen mahdollisuuksista.
Ikäihmiset ovat oman arkensa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita ja
heillä on oltava mahdollisuuksia kehittää omia nykyisiä ja tulevia
palveluitansa. Tätä kaupunki ei pysty toteuttamaan yksin, vaan siihen
tarvitaan kumppaneita yhdistyksistä, yrityksistä ja ikäihmisiä itsestään.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Palvelujohtaja Mari Patronen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Liitteet

1 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2023
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§ 34
Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys
TRE:7517/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys hyväksytään jatkovalmistelun
pohjaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
"Kaupunginhallitus edellyttää, että osana lukiokoulutuksen
palveluverkkoselvitystä tarkastellaan yksityisten lukioiden mahdollisuudet
kasvattaa sisäänottomääriään."
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys hyväksytään jatkovalmistelun
pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lukiokoulutuksen
johtaja Jorma Suoniolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan
toivomusponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitus edellyttää, että osana
lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitystä tarkastellaan yksityisten
lukioiden mahdollisuudet kasvattaa sisäänottomääriään."
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi
sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut
Tampereen ja kaupunkiseudun väkiluku on kasvanut tasaisesti, myös 16-
18-vuotiaiden ikäluokka. Samanaikaisesti on kasvanut Tampereen
ulkopuolelta lukioon hakeutuvien osuus.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.01.2020

3/2020

10 (48)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen palveluverkkoselvityksen
laatineen työryhmän tehtävänä on ollut
1. arvioida nykyisten lukiotilojen riittävyys eri kasvuskenaarioiden
perusteella ja
2. tarkastella nykyisten lukiotilojen tilankäytön
tehostamismahdollisuuksia sekä
3. tarkastella ja arvioida eri vaihtoehtoja lukiotilojen
uudelleenjärjestämiseksi ottaen huomioon muiden
koulutuksenjärjestäjien suunnitelmat ja kaupungin muut
palvelutilasuunnitelmat.
Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi lukiokoulutuksen
palveluverkkoselvityksen jatkovalmistelun pohjaksi kokouksessaan
11.12.2019 § 154. Suunnitelma esiteltiin asunto- ja kiinteistölautakunnan
kokouksen ajankohtaisissa asioissa 18.12.2019 § 185 ja sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksen ajankohtaisissa asioissa 23.1.2020 § 4.
Lukioverkkoselvityksessä arvioidaan väestöennusteen ja koulutukseen
hakeutumistietojen perusteella, että Tampereen kaupungin lukioiden
nykyiset tilat riittävät kasvuvauhdista riippuen enintään 2020-luvun
puoliväliin. Nuorisoikäluokat eivät olennaisesti laske tämänkään jälkeen,
vaan säilyvät Tampereella ja kaupunkiseudulla jokseenkin saman
suuruisina (noin 13 600) aina 2030-luvun puoliväliin.
Muut Tampereen ja kaupunkiseudun lukiokoulutuksenjärjestäjät eivät ole
olennaisesti lisäämässä opiskelijapaikkojaan.
Selvityksessä tarkastellaan nykytilojen käytön lisäämistä ja kolmea
ratkaisukeinoa, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toteutettavissa
samanaikaisesti. Osa selvityksen ratkaisuista on lukiokoulutuksen tai
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toiminnan sisäistä
järjestämistä, mutta Hatanpään lukion siirtäminen Pyynikintie 2:n
kiinteistöön peruskorjauksen ja Lyseon lukion suunnitellun
väistötilakäytön jälkeen liittyy myös varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen tilasuunnitelmiin. Samoin lukiokoulutuksen mahdollinen
järjestäminen Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on
strateginen koulutuslinjaus. Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää
palvelualueen palveluverkon hyväksymisestä kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Lukiopaikkojen lisääminen nykyisessä verkossa tilankäyttöä tehostamalla
Opiskelijapaikkoja on lisätty kaupungin lukioissa maltillisesti jo keväästä
2017 ja tätä jatketaan edelleen. Tilankäyttöä tehostamalla
opiskelijapaikkoja on mahdollista lisätä jonkin verran etenkin Tampereen
teknilliseen lukioon, Tammerkosken lukioon ja Sammon keskuslukioon.
Syyskuun 2019 tilastopäivänä nuorten lukiokoulutuksessa oli kaikkiaan 3
472 opiskelijaa ja olemassa olevan palveluverkon maksimiksi on laskettu
3 970 tehostamistoimien jälkeen eli 498 lisäopiskelijaa.
Hatanpään lukion toiminnan siirtäminen keskustaan
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Hatanpään lukion nykyisestä kiinteistöstä eli Rantaperkiön
koulukiinteistöstä luovuttaisiin, ja Hatanpään lukion toiminta siirrettäisiin
peruskorjattuun Pyynikintie 2:n kiinteistöön. Kiinteistö voisi toimia heti
peruskorjauksen valmistuttua Tampereen lyseon lukion väistötilana, kun
Lyseon lukio olisi peruskorjauksessa. Nykyisin Hatanpään lukion käytössä
oleva Rantaperkiön kiinteistö soveltuisi selvityksen mukaan hyvin
perusopetuksen käyttöön.
Ratkaisu mahdollistaisi Tampereen kaupungin lukio-opiskelijoiden
määrän kasvattamisen asteittain noin 400 opiskelijalla. Hatanpään
lukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä musiikin ja
musiikkiteatterin erityistehtävä. Siirto mahdollistaisi hyvät
yhteistyömahdollisuudet läheisten Pirkanmaan musiikkiopiston,
Tampereen konservatorion, Tampereen lyseon lukion, Tampereen
yhteiskoulun lukion ja Vivi Lönnin koulun musiikkipainotuksen kanssa.
Pyynikintie 2:n peruskorjauskustannuksiksi koulukäyttöön (perusopetus
ja lukio) on arvioitu noin 23 milj. euroa.
Tampereen teknillisen lukion kasvattaminen nykyisessä kiinteistössä tai
lukiokoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella
Tampereen teknillisen lukion tiloja on mahdollista laajentaa nykyisessä
kiinteistössä Tredun Hepolammintien kampuksella. Teknillisen lukion
opiskelijamäärää voitaisiin kasvattaa Hepolamminkadulla noin 180
opiskelijalla tilankäyttöä tiivistämällä. Mikäli Tredun hallinto siirtyisi
rakennuksesta ja vapautuvat tilat muutettaisiin opetustiloiksi,
opiskelijamäärä kasvaisi tästä vielä sadalla.
Jos Tampereen teknillinen lukio siirtyisi Tampereen yliopiston Hervannan
kampukselle, opiskelijamäärän kasvattaminen riippuu vuokratilojen
saatavuudesta. Tämän hetkisen tiedon mukaan Hervannan kampukselta
vapautuisi riittävä määrä tilaa lukion käyttöön aikaisintaan vuonna 2023.
Siirron tavoitteena voisi olla opiskelijamäärän kasvattaminen 560-600
opiskelijaan, mikä tarkoittaisi noin 100-200 opiskelijan lisäystä nykyisten
tilojen enimmäisopiskelijamäärään verrattuna.
Tämä vaihtoehto saattaisi vähentää lukion ja Tredun nykyistä kiinteää
yhteistyötä, toisaalta se mahdollistaisi yhteistyön lisäämisen Tampereen
yliopiston kanssa.
Tiivistelmä
Nuorisoikäluokkien kasvu ja lukio-opintojen vetovoimaisuuden
lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa aloituspaikkojen ja samalla
opiskelijamäärän lisäämistä sekä lisätilojen käyttöönottoa noin 2020-
luvun puolivälissä. Nykyisissä tiloissa ei pystytä riittävästi kasvattamaan
Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijamäärää. Pyynikintie 2:n
peruskorjaaminen osittain lukiokoulutuksen käyttöön ja Hatanpään
lukion siirtäminen peruskorjattuun kiinteistöön olisi tarpeellista toteuttaa
lähivuosina. Tämän lisäksi tarvitaan todennäköisesti vielä lisätilaa, jolloin
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yksi vaihtoehto on Teknillisen lukion toiminnan siirtäminen Tampereen
yliopiston Hervannan kampukselle, mikäli tavoitellaan tiiviimpää
korkeakouluyhteistyötä tai Hepolamminkadun L-rakennuksen tilat eivät
enää riitä.
Palveluverkkoselvitys ja havainnediat ovat tämän pykälän liitteinä.
Tiedoksi
Jorma Suonio, Teppo Rantanen
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Tampereen kaupungin lukioverkkoselvitys
2 Kh 27.1.2020 Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys, havainnediat
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§ 35
Pyynikintie 2:n perusparannuksen tarveselvitys
TRE:218/10.03.07/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.
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
Pyynikintie 2:n perusparannuksen tarveselvitys hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri
Savisaarelle sekä koordinaattori Elina Kalliohaalle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta.
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin
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toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 %
hankesuunnitelmasta.
Pyynikintie 2 -rakennus sijaitsee Pyynikin kaupunginosassa osoitteessa
Pyynikinkatu 2, 33230 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-107-114-1.
Etäisyys Keskustorilta on noin 1,2 km. Rakennus on valmistunut
oppilaitokseksi vuonna 1916. Rakennus on tällä hetkellä tyhjänä
sisäilmaongelman vuoksi. Keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden
vuoksi kasvatus- ja opetuspalvelut on linjannut, että rakennus soveltuu
koulujen väistötilaksi tuleville perusparannuksille. Lisäksi rakennuksen
aineopetuksen tilat palvelevat joustavasti lähialueen kouluja. Keskeisen
sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi rakennus soveltuu myös
lukiokoulutuksen käyttöön ja Esittävän taiteen kampuksen
iltakäyttötiloiksi.
Pysyvän väistötilan rakentaminen vähentää väliaikaisten siirtokelpoisten
rakennusten rakentamistarvetta tai vuokrattavien tilojen tarvetta.
Tämänhetkisen arvion mukaan seuraavat koulut tulisivat käyttämään
rakennusta väistötilana: Linnainmaan koulu, Takahuhdin koulu,
Lamminpään koulu, Koiviston koulu ja Härmälän koulu. Alustavan
suunnitelman mukaan hankkeen valmistuttua se toimii myös Tampereen
Lyseon lukion väistötilana sen perusparannuksen ajan.
Väestösuunnitteeseen ja ympäryskuntien väestöennusteeseen perustuen
lukiolaisten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 mennessä noin
900:lla (opiskelijoita 4 211). Nykyisen lukioverkon arvioidaan olevan
riittämätön kasvavaan tarpeeseen vuoteen 2025 mennessä ja lukion
palveluverkkosuunnitelmatyö on käynnissä. Nykyisin lukiokäytössä
olevan Hatanpään lukion toimintoja voitaisiin siirtää Pyynikintie 2
toimipisteeseen ja kasvattaa samalla opiskelijaksi ottoa. Pyynikintie 2:een
on laskettu voitavan sijoittaa noin 800 opiskelijan lukio. Hatanpään lukion
nykyinen rakennus soveltuisi lukiokäytön päätyttyä perusopetuksen
käyttöön Hatanpää-Härmälän alueen palveluntarpeen kasvaessa
samanaikaisesti uusien asuinalueiden asemakaavoituksen myötä.
Tilan tarve
Uuden perusopetuksen yksikön mitoitus on noin 350 oppilasta (luokat 0–
6, 25 oppilasta/ perusopetusryhmä), aineopetuksen tiloja alueen
yläkoulujen noin 75 oppilaalle ja lukio noin 800 opiskelijalle. Pyynikintie 2 -
rakennuksessa on käytettävissä hyötyalaa 6 680 hym2, joista
Perusopetuksen opetustiloja 1 378 hym2, lukion opetustiloja 3 012 hym2
ja oppilashuollon tiloja 99 hym2. Yhteiskäyttötiloja ovat ruokailu-
/monikäyttötilat, hallinnon tilat, liikunnan tilat, varastot, sosiaalitilat, wc-
ja naulakkotilat, joita on yhteensä noin 1 454 hym2. Keittiö- ja
siivoustilojen osuus on 308 hym2. Hyötyalaan kuulumattomia tiloja ovat
lisäksi liikennetilat 1 610 m2 ja tekniset tilat 683 m2. Tilojen ryhmittelyä ja
tilakokoja tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
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Pyynikintie 2 -rakennuksen huoneistoala on 8 423 m2. Huoneistoalasta
varhaiskasvatuksen osuus on 258 htm2, perusopetuksen osuus on 2 541
htm2, oppilashuollon osuus on 105 m2, lukiokoulutuksen osuus on 5 203
htm2 ja Pirkanmaan Voimia Oy:n osuus on 316 htm2.
Aikataulu- ja kustannustavoitteet
Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakennustyöt kestävät
noin kaksi vuotta ja ne käynnistyvät elokuussa 2021 ja kohde valmistuu
heinäkuussa 2023.
Talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille
2020–2022. Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuonna 2020
0,5 milj. euroa, vuonna 2021 12,1 milj. euroa ja vuonna 2022 12,4 milj.
euroa eli yhteensä 25,0 milj. euroa. Määrärahaa esitetään
tarkastettavaksi talonrakennusohjelmaan vuosille 2021–2023 tulevan
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Jatkosuunnittelussa
rakennuskustannuksia pyritään alentamaan.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Rakennuksen korjaustarve on kartoitettu kuntotutkimuksin. Tutkimusten
perusteella rakennuksessa on useita hyväkuntoisia ja kosteusteknisesti
toimivia rakenteita, joissa on vain paikallisesti korjaustarvetta tarvitsevia
rakennusosia. Laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä vaativia rakenteita ovat
koko rakennuksen alapohjarakenteet sekä sisäpihan laajennusosan
yläpohjarakenteet. Rakennuksessa todetut ongelmia aiheuttavat ja
vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan
oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä
huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen.
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja
vikasietoisina. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäisiä helposti
huollettavia materiaaleja.
Pyynikki on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi, RKY-alueeksi. Pyynikintie 2 sijaitsee RKY-alueella ja
se tulee huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pyynikintie 2:n perusparannus suunnitellaan niin, että koulurakennuksen
sisällä olevat tilat saadaan mahdollisimman tehokkaaseen ja toimivaan
käyttöön, perusopetuksen, lukion ja iltakäytön tarpeita ajatellen. Koulun
tilat suunnitellaan niin muuntautumiskykyisiksi ja erilaiseen toimintaan
soveltuviksi kuin se vanhassa rakennuksessa on mahdollista. Alustavan
suunnitelman mukaan koulun opetustilat sijoittuisivat kahteen
ensimmäiseen kerrokseen ja vastaavasti lukion tilat ylempiin kerroksiin.
Keittiön ja ruokasalin kapasiteetti mitoitetaan koulun ja lukion tarpeita
vastaavaksi. Pyynikintie 2 keittiö toimii palvelukeittiönä. Piha-alue
kunnostetaan ja muutetaan välituntipihakäyttöön soveltuvaksi.
Perusopetuksen ja lukion liikunta järjestetään Pyynikintie 2:n
liikuntasalissa sekä hyödyntämällä alueen muita ulko- ja
sisäliikuntapaikkoja.
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Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen
pysäkki sijaitsee noin 10 metrin päässä rakennuksesta. Jatkosuunnittelun
yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet Pyynikintie 2 ympäristön jalankulku-
, pyörä-, huolto- ja saattoliikenteen järjestämiseksi mahdollisimman
toimivaksi ja turvalliseksi.
Investointi- ja käyttökustannukset
Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty
kustannusarvioon 22,9 milj. euroa (2 085 €/brm2).
Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 2 633 975 euroa/vuosi
(26,06 €/m²/kk), kiinteistönhoito 253 701 euroa/v (2,51 €/m²/kk),
kunnossapito 97 033 euroa/v (0,96 €/m²/kk), tontinvuokra 63 542 euroa/v
(0,63 €/m²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 3 048 251 euroa/m²/v (30,16 €
/m²/kk). Vuosivuokra käyttäjittäin jakautuu seuraavasti: kasvatuspalvelut
(esiopetus) 93 218 euroa/v, opetuspalvelut (perusopetus) 918 086 euroa
/v, lukio 1 879 891 euroa/v, sosiaali- ja terveyspalvelut (terveydenhoito)
37 937 euroa/v ja Pirkanmaan Voimia Oy 119.118 euroa/v.
Toiminnan kustannukset
Perusopetuksen toiminnan kustannukset siirtyvät aina kulloinkin
väistöön siirtyvästä koulusta. Koululaisten kuljetuksista voi tulla väistön
ajan lisäkustannuksia. Kustannusten määrä voi vaihdella riippuen siitä,
mistä oppilaat kuljetetaan ja maksetaanko heille koulumatkaetuutta vai
onko kuljetus ns. omalla koulubussilla. Koulumatkaetuuden (bussikortti)
kustannus on 249 euroa/oppilas/vuosi (350 x 249 = 87 150 euroa/vuosi).
Mahdolliset koulubussikuljetukset kilpailutetaan, lopulliseen
kustannukseen vaikuttaa mm. se, kuinka monta bussia kuljetukseen
tarvitaan.
Lukiossa tulee olemaan henkilökuntaa yhteensä noin 54 henkilöä,
henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 3,6 milj. euroa. Lukion
toiminnan kustannukset ovat 478 400 euroa/vuosi.
Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien
kalustusteiden kustannukset, jotka ovat perusopetuksen osalta noin 875
000 euroa. Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset
lasketaan oppilasperusteisesti 2 500 euroa/lapsi ja alakoulun oppilas ja 3
000 euroa/yläkoulun oppilas. Summasta 40 % (350 000 euroa) on
varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (525 000
euroa) on varaus käyttötalouteen, joka sisältää mm. tarvittavat ICT-
hankinnat.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina
Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Matti Tanski, Petri
Mölsä, Jukka Kauppinen, Leena Vekara, Harri Haraholma, Satu
Lahdensivu, Jorma Suonio, Ville Vuorisalmi
Liitteet
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§ 36
Kaupunginvaltuuston iltakoulut keväällä 2020
TRE:463/00.04.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, ohjelmajohtaja Juha
Hemanus, puh. 044 430 9769, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400
205 044 ja talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, 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 keväällä 2020 iltakoulut
maanantaina 17.2.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena psykiatrian
integraatio
maanantaina 20.4.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena
kulttuuripääkaupunkihaku (klo 15.00 - 15.30) ja sisäilma-asiat (klo
15.30 - 16.30)
maanantaina 18.5.2020 klo 15.00 - 16.30, toiminnan ja talouden
suunnittelun lähetekeskustelu.
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.
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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.
Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus järjestää keväällä 2020 kolme
iltakoulua:
maanantaina 17.2.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena psykiatrian
integraatio
maanantaina 20.4.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena
kulttuuripääkaupunkihaku ja sisäilma-asiat
maanantaina 18.5.2020 klo 15.00 - 16.30, aiheena toiminnan ja
talouden suunnittelun lähetekeskustelu
Psykiatrian integraatio: Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen
integraatiohanketta on valmisteltu 2018 vuodesta alkaen. Hankkeen
myötä pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus,
laatu ja resurssit turvataan pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja
sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta.
Päätöstä Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen sairaalapalveluiden
yhdistämisestä käsitellään sekä Tampereen kaupunginvaltuustossa että
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 16.3.2020.
Kulttuuripääkaupunkihaku: Iltakoulussa valtuustolle esitellään EU:n
kansainväliselle asiantuntijaraadille 5.5.2020 jätettävää Tampereen ja
Pirkanmaan hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Sisäilma-asiat: Iltakoulussa 20.4.2020 esitellään Tampereen kaupungin
palvelurakennusten ajankohtainen sisäilmatilanne sekä väistötilojen ja
tulevien perusparannusten tilanne. Lisäksi käydään läpi periaatteet, joilla
tämän hetken parhaaseen tutkimustietoon pohjautuen
palvelurakennusten korjaustarve tai toiminnan jatkuvuuden
edellytyksenä oleva väistötilatarve arvioidaan.
Toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu: Vuoden 2020
talous- ja strategiaprosessin suunnitteluaikataulun mukaan
talousarviovalmistelun toiminnan ja talouden suunnittelun
lähetekeskustelu käydään kaupunginvaltuustossa 18.5.2020. Tällöin on
tiedossa ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella laadittu
tilinpäätösennuste, uusimmat tiedot verorahoituksen kehityksestä ja
kehysneuvotteluissa esitetyt keskeiset palvelutarpeiden muutokset.
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Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat luottamushenkilöiden
ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100,
Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Arto Lemmetty, Taru Kuosmanen, Juha Hemanus, Eija
Oravuo, Virpi Ekholm, Teppo Rantanen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti
Kangas, Aino Jokinen
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§ 37
Palkkaohjelman periaatteet vuosille 2020-2024
TRE:7448/01.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, 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
Liitteen mukaiset palkkaohjelman periaatteet vuosille 2020-2024
hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden neuvottelupäällikkö
Mirva Sampakoskelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Aleksi Jäntti poistui kokouksesta keskustelun aikana.
Perustelut
Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.12.2019 § 535 käsiteltiin
palkkaohjelmaa osana henkilöstöpolitiikkaa.
Palkkaohjelma on henkilöstöpoliittinen suunnitelma, jolla ohjataan
peruspalkkoihin kohdistettavia korotuksia käytettävissä olevien varojen
puitteissa vuosina 2020-2024. Palkkaohjelman painotuksia arvioidaan
tarvittaessa uudelleen jo viisivuotiskauden aikana, mikäli esimerkiksi työ-
ja virkaehtosopimusneuvotteluiden seurauksena aiheutuu tiettyihin
ammattiryhmiin kohdennettuja peruspalkan korotuksia yleisten
tasokorotusten sijasta. Palkkaohjelman päätarkoituksena on kaupungin
peruspalkkojen kilpailukykyisyyden parantaminen. Palkkaohjelman lisäksi
kaupungin palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan myös muilla
tavoin, esimerkiksi työn tuloksellisuuteen liittyvien
palkitsemiselementtien osalta.
Palkkaohjelmassa linjatuilla kehityskohteilla pyritään vaikuttamaan
positiivisesti henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Myös toiminnan
tehostamisen kannalta on perusteltua pyrkiä vähentämään vaihtuvuutta
näissä tehtävissä.
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Palkkaohjelma on luonteeltaan periaatelinjaus havaittujen
kehittämiskohteiden priorisoinnista. Henkilöstöyksikkö ohjaa
palkkausjärjestelmän kehittämistä tarkemmalla tasolla ja antaa vuosittain
yksiköihin ohjeet palkkaohjelman linjausten täytäntöönpanosta.
Palkkaohjelmassa linjattuihin tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin
varaudutaan vuosittain talousarvion suunnittelun yhteydessä.
Tiedoksi
Niina Pietikäinen, Mirva Sampakoski, Terhi Kontio, konsernihallinto-
palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet
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Kaupunginhallitus, § 38, 27.01.2020
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, § 36, 29.11.2019
§ 38
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021
TRE:5248/00.01.02/2017
Kaupunginhallitus, 27.01.2020, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100 ja
kehittämispäällikkö Martti Honkala, puh. 040 776 3948, 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 pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pelastusjohtaja Olli-
Pekka Ojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää
palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava
huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa
määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen
tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan
palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason
kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.
Pirkanmaan pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös on Tampereen
kaupunginhallituksen 11.12.2017 § 696 tekemän päätöksen mukaan
voimassa siihen saakka, kunnes maakunnan palvelutasopäätös tulee
voimaan, tai asiasta toisin päätetään. Edellisen maakuntauudistuksen
peruunnuttua uuden hallitusohjelman mukaisen sote- ja
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maakuntauudistuksen toteutuminen kuitenkin siirtyy selvästi eteenpäin
alkuperäisestä 1.1.2020 suunnitellusta aloituksesta.
Toimintaympäristön muuttuessa nykyistä pelastustoimen
palvelutasopäätöstä esitetään tarkistettavaksi vuosille 2020-2021 niin,
että se astuisi voimaan 1.1.2020. Seuraava palvelutasopäätös
valmistellaan vuonna 2021 uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022-2025.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä
toimintaympäristön muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen
toteutumista sekä niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen
-vastuualueen kanssa on käyty kesäkuussa neuvottelu
palvelutasopäätöksen tarkistuksen valmistelusta.
Pelastustoimen palvelutason tarkistuksessa ei esitetä merkittäviä
muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta
kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät
kehittämistoimenpiteet kahden paloaseman rakentamiseksi Tampereen
läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavalmiuden turvaamiseksi. Näiden
lisäksi on käynnissä olemassa olevien paloasemien uusinta
Hämeenkyrössä ja Urjalassa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen
kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että
Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.
Sisäministeriön tilastokeskukselta tilaama päivitetty kansallinen
riskiruutuaineisto saatiin käyttöön vasta viikolla 46, mikä viivästytti
kuntien lausuntokierroksen toteuttamisen Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukunnan kokouskäsittelyn 29.11.2019 jälkeen. Neuvottelukunta
päätti lähettää palvelutasopäätöksen tarkistusesityksen
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kuntien lausunnot huomioiden.
Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen
tarkistamisesta on ollut kunnilla lausunnolla 31.12.2019 mennessä.
Lausuntopyynnön liitteenä on ollut Pirkanmaan pelastustoimen
palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2020-2021 Liite 1 ja tarkistettu
riskialuekartta Liite 2.
Lausunnot ovat tulleet määräaikaan mennessä 11 kunnasta.
Lausunnoissa ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät Pirkanmaan
pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistuksen 2020-2021 voimaan
saattamista. Lausuntojen perusteella palvelutasopäätöksen perusteisiin
ja kehittämissuunnitelmaan on tehty pieniä tarkennuksia. Yhteenveto
lausunnoista ja niiden vastineista ovat liitteenä 3.
Lausunnot
Tampereen kaupungin lausunto, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula:

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.01.2020

3/2020

25 (48)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vastaa hyvin Tampereen
kaupungin tarpeisin. Palvelutasopäätöksessä tulee hyvin esille yhteistyön
merkitys alueen toimijoiden kanssa niin erilaisten onnettomuusuhkien
(normaaliolojen häiriötilanteet) osalta sekä myös poikkeusolojen
yhteisessä suunnittelussa. Palvelutasopäätöksestä ilmenee, että ennalta
estävä toiminta on hyvällä tasolla ja siihen liittyvien tavoitteiden
toteutumista seurataan säännöllisesti.
Tampereen kaupunki kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu sitä kautta
jatkuvasti. Onkin tärkeä asia, että toimintaympäristön muutosten osalta
on nostettu esiin kahden paloaseman rakentaminen Tampereen
läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavalmiuden turvaamiseksi.
Palvelutasopäätöksessä on nostettu esille myös sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan uudet toimintamallit ja niiden sitominen osaksi
vuosikelloa. Onkin varsin tärkeä asia, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan menettelyt ovat Pelastuslaitoksella kiinteä osa johtamista
ja päivittäisiä prosesseja. Tähän liittyvää kehitystyötä tullaan jatkamaan
mm. kaupungin konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikön
vetämässä riskienhallinnan kehittämisverkostossa.
Yhteenvetona todetaan, että palvelutasopäätös on perusteellisesti
valmisteltu ja eikä siihen ole huomautettavaa.
Tiedoksi
Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Martti Honkala, Miia Ojala, Saija Micklin,
Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan ELY-keskus,
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Porin hätäkeskus, Sisä-Suomen
poliisilaitos, Pirkanmaan liitto
Liitteet

1 Liite 1 Palvelutasopäätös, tarkistaminen 2020-2021
2 Liite 2 Palvelutasopäätös, tarkistettu riskialuekartta
3 Liite 3 Palvelutasopäätös, lausuntojen yhteenvetotaulukko, päivitetty

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, 29.11.2019, § 36
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pelastusjohtaja Ojanen:
Pelastustoimen neuvottelukunta päättää esittää kuntien lausunnot
huomioiden Tampereen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistuksen 2020 -
2021.
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Perustelut
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää
palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava
huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa
määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen
tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan
palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason
kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.
Pirkanmaan pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös on Tampereen
kaupunginhallituksen 11.12.2017 tekemän päätöksen (60/2017) mukaan
voimassa siihen saakka, kunnes maakunnan palvelutasopäätös tulee
voimaan, tai asiasta toisin päätetään. Edellisen maakuntauudistuksen
peruunnuttua uuden hallitusohjelman mukaisen sote- ja
maakuntauudistuksen toteutuminen kuitenkin siirtyy selvästi eteenpäin
alkuperäisestä 1.1.2020 suunnitellusta aloituksesta.
Toimintaympäristön muuttuessa nykyistä pelastustoimen
palvelutasopäätöstä esitetään tarkistettavaksi vuosille 2020 - 2021 niin,
että se astuisi voimaan 1.1.2020. Seuraava palvelutasopäätös
valmistellaan 2021 uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022 - 2025.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä
toimintaympäristön muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen
toteutumista sekä niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen
-vastuualueen kanssa on käyty kesäkuussa neuvottelu
palvelutasopäätöksen tarkistuksen valmistelusta.
Sisäministeriön tilastokeskukselta tilaama päivitetty kansallinen
riskiruutuaineisto saatiin käyttöön vasta viikolla 46, mikä viivästytti
palvelutasopäätösesityksen valmistelua. Kuntien lausuntokierros voidaan
toteuttaa vasta Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan käsittelyn
jälkeen ennen Tampereen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen
kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että
Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.
Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen
tarkistamisesta lähetetään kunnille lausunnolle neuvottelukunnan
29.11.2019 kokouksen jälkeen. Lausuntopyynnön liitteenä lähetetään
Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistus 2020 - 2021
ja tarkistettu riskialuekartta.
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§ 39
Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 2020
TRE:404/00.05.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Miia Ojala, puh. 040 773 4441, 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 pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kuvaus 2020 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pelastusjohtaja Olli-
Pekka Ojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Kuntalain 14 §:n säännökset velvoittavat kaupunginvaltuuston
päättämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joiden
tarkoituksena on ohjata kaupunginhallitusta sen huolehtiessa kuntalain
39 §:n velvoittamana kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
Tampereen kaupunginvaltuuston 17.12.2018 § 243 hyväksymä
Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet velvoittaa konsernihallinnon, palvelualueet, liikelaitokset,
tytäryhtiöt ja säätiöt laatimaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kuvauksen sekä ylläpitämään ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan.
Kuvaus toimii näyttönä tilivelvollisen toimielimen, johtavien
viranhaltijoiden ja esimiesten (johto) vastuulla olevan sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä myös toimeenpanon
arviointityökaluna.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus liittää sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan menettelyt kiinteäksi osaksi kaupunkikonsernin ja sen
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toimintayksikköjen tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko- ja
toimintaprosesseja. Kuvaus ja riskiprofiili toimivat näyttönä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Toimintaympäristöanalyysissä tunnistettujen ja analysoitujen uhkien ja
mahdollisuuksien perusteella priorisoidaan merkittävimmät
mahdollisuudet ja uhkat, mitkä muodostavat toimintayksikön
riskiprofiilin. Riskiprofiiliin määritettyjen toimenpiteiden avulla keskeiset
uhkat hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
Pirkanmaan pelastuslaitos on valmistellut Tampereen kaupunkikonsernin
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -päätöksen mukaisen
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Tiedoksi
Olli-Pekka Ojanen, Miia Ojala, Esko Kautto, Matti Isotalo, Teemu-Taavetti
Toivonen, Saija Micklin
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Kaupunginhallitus, § 40, 27.01.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 9, 14.01.2020
§ 40
Valtuustoaloite pysäköinninvalvonnan laajentamiseksi viikonloppuiltoihin ja -öihin - Juhana
Suoniemi
TRE:3896/09.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 27.01.2020, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Juhana Suoniemen aloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin, kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Juhana Suoniemi, Pasi Halme
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 14.01.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Pasi Halme
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Juhana Suoniemen aloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin, kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Juhana Suoniemi esittää 21.5.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa,
että Tampereen kaupunki kokeilisi ilta- ja yöaikaista
pysäköinninvalvontaa.
Tampereen kaupungissa yleisten alueiden pysäköintiä valvoo 13
pysäköinnintarkastajaa ja poliisi. Kaupungin järjestämä valvonta
suunnitellaan tällä hetkellä maanantaista sunnuntaihin kello 6.00 - 23.30
valvonnan painottuessa arkipäiville kello 8-16. Poliisi valvoo pysäköintiä
myös muina ajankohtina.
Kaupungin pysäköinninvalvonta on toteuttanut valvontaa myös
säännöllisesti suunniteltujen ajankohtien ulkopuolella kuten aamuyöllä
kello 01 asti tai aamulla kello 5 lähtien. Myös poliisin kanssa on
keskusteltu valvontayhteistyömahdollisuuksista liittyen esimerkiksi
pelastusteiden lähisiirtoihin tai pysäköinnin yövalvontaan.
Pysäköinninvalvontaa pyritään jatkuvasti kehittämään saatujen
pysäköinnintarkastajien kokemusten, virka-apupyyntöjen ja
asiakaspalvelun perusteella.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 41
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3337/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 26.11.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 6.11.2019 § 41. Päätös koskee
päätoimisen tuntiopettajan ottamista Tampereen seudun
ammattiopistoon ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.
Tampereen seudun ammattiopistossa on ollut avoinna ammatillisten
tutkinnon osien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (autoala,
automaalaus). Hakuaika tehtävään oli 7.5.-20.5.2019. Koulutusjohtajan
13.6.2019 § 17 tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksen tekijä haki
oikaisua, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Kaupunginhallitus
hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Oikaisuvaatimuksen tekijä haastateltiin, laadittiin uusi ansiovertailu ja
koulutusjohtaja päätti valinnasta uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei
tullut valituksi tehtävään.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että rekrytoinnissa on edellisen
oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoita kohdeltu eriarvoisesti ja on
syntynyt syrjintäolettama. Hän katsoo, että laki ei jäävää samoja
valmistelijoita osallistumaan rekrytointiin, mutta on hyvän hallinnon
mukaista, että henkilöt, joihin epäilys syrjinnästä työhönotossa
kohdistuu, jääväävät itsensä. Rekrytoinnin luotettavuus hakijoiden
objektiivisessa ja subjektiivisessa henkilöarvioinnissa on hänen mielestä
kyseenalainen.
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Tehtävää haki kaksi hakijaa, joista kumpikaan ei täyttänyt kaikkia
kelpoisuusehtoja. Tästä syystä tehtävä on täytetty määräaikaisena.
Hakijoita on vertailtu hakuilmoituksessa mainittuihin
kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin edellytettyihin seikkoihin nähden.
Vertailussa on painotettu kokemusta automaalauksen työprosessien
hallinnasta ja automaalarin työtehtävistä sekä korikorjauksen
periaatteiden tuntemuksesta. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot ovat olleet osa
kokonaisuutta, jonka perusteella valinta on tehty.
Hakijoita ovat haastatelleet samat esimiehet, jotta myös haastattelussa
saatua vaikutelmaa on voitu verrata toisiinsa. Haastattelijat eivät ole
tulleet aiemman oikaisuvaatimusprosessin takia esteellisiksi eikä heidän
ole tullut jäävätä itseään valintaprosessissa muustakaan syystä.
Asianmukaisen ansiovertailun tekeminen edellyttää sitä, että hakijoiden
haastattelijoina toimivat samat henkilöt.
Asian liitteet sisältävät henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei julkaista
internetissä.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
Lakimies Minna Kaipinen:
Koulutusjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan
lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta
tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Jari Jokirinne,
Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Liite oikaisuvaatimus_päätös_41
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Kh 27.1.2020 Liite_Viranhaltijapäätös__§_41
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 42
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3335/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 26.11.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 6.11.2019 § 42. Päätös koskee
päätoimisen tuntiopettajan ottamista Tampereen seudun
ammattiopistoon ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.
Tampereen seudun ammattiopistossa on ollut avoinna ammatillisten
tutkinnon osien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (autoala,
autotekniikka). Hakuaika tehtävään oli 7.5.-20.5.2019. Koulutusjohtajan
päätökseen 13.6.2019 § 18 oikaisuvaatimuksen tekijä haki oikaisua, koska
häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi
oikaisuvaatimuksen ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Oikaisuvaatimuksen tekijä haastateltiin, laadittiin uusi ansiovertailu ja
koulutusjohtaja päätti valinnasta uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei
tullut valituksi tehtävään.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että rekrytoinnissa on edellisen
oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoita kohdeltu eriarvoisesti ja on
syntynyt syrjintäolettama. Hän katsoo, että laki ei jäävää samoja
valmistelijoita osallistumaan rekrytointiin, mutta on hyvän hallinnon
mukaista, että henkilöt, joihin epäilys syrjinnästä työhönotossa
kohdistuu, jääväävät itsensä. Rekrytoinnin luotettavuus hakijoiden
objektiivisessa ja subjektiivisessa henkilöarvioinnissa on hänen mielestä
kyseenalainen.
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Tehtävää haki seitsemän hakijaa, joista kukaan ei täyttänyt kaikkia
kelpoisuusehtoja. Tästä syystä tehtävä on täytetty määräaikaisena.
Hakijoita on vertailtu hakuilmoituksessa mainittuihin
kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin edellytettyihin seikkoihin nähden.
Vertailussa on painotettu kokemusta ajantasaisesta ja monipuolisista
ajoneuvoasentajan tehtävistä. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot ovat olleet
vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella valinta on tehty.
Hakijoita ovat haastatelleet samat esimiehet, jotta myös haastattelussa
saatua vaikutelmaa on voitu verrata keskenään. Haastattelijat eivät ole
tulleet aiemman oikaisuvaatimusprosessin takia esteellisiksi eikä heidän
ole tullut jäävätä itseään valintaprosessissa muustakaan syystä.
Asianmukaisen ansiovertailun tekeminen edellyttää sitä, että hakijoiden
haastattelijoina toimivat samat henkilöt.
Asian liitteet sisältävät henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei julkaista
internetissä.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
Lakimies Minna Kaipinen:
Koulutusjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan
lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta
tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Jari Jokirinne,
Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Liite_Viranhaltijapäätös__§_42
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Kh 27.1.2020 Liite oikaisuvaatimus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 43
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimiseen
virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon
TRE:3334/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 26.11.2019 saapunut oikaisuvaatimus
koulutusjohtaja Ari Mäkitalon päätökseen 6.11.2019 § 43. Päätös koskee
päätoimisen tuntiopettajan ottamista Tampereen seudun
ammattiopistoon ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.
Tampereen seudun ammattiopistossa on ollut avoinna ammatillisten
tutkinnon osien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (autoala,
autotekniikka). Hakuaika tehtävään oli 7.5.-20.5.2019. Koulutusjohtajan
13.6.2019 § 19 tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksen tekijä haki
oikaisua, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Kaupunginhallitus
hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Oikaisuvaatimuksen tekijä haastateltiin, laadittiin uusi ansiovertailu ja
koulutusjohtaja päätti valinnasta uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei
tullut valituksi tehtävään.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että rekrytoinnissa on edellisen
oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoita kohdeltu eriarvoisesti ja on
syntynyt syrjintäolettama. Hän katsoo, että laki ei jäävää samoja
valmistelijoita osallistumaan rekrytointiin, mutta on hyvän hallinnon
mukaista, että henkilöt, joihin epäilys syrjinnästä työhönotossa
kohdistuu, jääväävät itsensä. Rekrytoinnin luotettavuus hakijoiden
objektiivisessa ja subjektiivisessa henkilöarvioinnissa on hänen mielestä
kyseenalainen.
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Tehtävää haki viisi hakijaa, joista kukaan ei täyttänyt kaikkia
kelpoisuusehtoja. Tästä syystä tehtävä on täytetty määräaikaisena.
Hakijoita on vertailtu hakuilmoituksessa mainittuihin
kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin vaadittuihin seikkoihin nähden.
Vertailussa on painotettu kokemusta ajantasaisesta ajoneuvotekniikasta
sekä merkkikorjaamossa toimimisesta. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot ovat
olleet vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella valinta on tehty.
Hakijoita ovat haastatelleet samat esimiehet, jotta myös haastattelussa
saatua vaikutelmaa on voitu verrata toisiinsa. Haastattelijat eivät ole
tulleet esteellisiksi aiemman oikaisuvaatimusprosessin takia eikä heidän
ole tullut jäävätä itseään valintaprosessissa muustakaan syystä.
Asianmukaisen ansiovertailun tekeminen edellyttää sitä, että hakijoiden
haastattelijoina toimivat samat henkilöt.
Asian liitteet sisältävät henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei julkaista
internetissä.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
Lakimies Minna Kaipinen:
Koulutusjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan
lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta
tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Jari Jokirinne,
Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Liite_Oikaisuvaatimus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Kh 27.1.2020 Liite_Ote viranhaltijapäätöksestä
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 44
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta päätoimiseen virkasuhteeseen Tampereen
seudun ammattiopistoon
TRE:3327/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja koulutuspäällikkö Jari
Jokirinne, puh. 040 806 2969, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen kaupungille on 26.11.2019 saapunut oikaisuvaatimus johtaja,
ammatillinen koulutus, Outi Kallioisen päätökseen 6.11.2019 § 192.
Päätös koskee päätoimisen tuntiopettajan ottamista Tampereen seudun
ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen.
Tampereen seudun ammattiopistossa on ollut avoinna ammatillisten
tutkinnon osien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (autoala,
autotekniikka). Hakuaika tehtävään oli 7.5.-20.5.2019. Johtajan 12.6.2019
§ 116 tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksen tekijä haki oikaisua,
koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi
oikaisuvaatimuksen ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Oikaisuvaatimuksen tekijä haastateltiin, laadittiin uusi ansiovertailu ja
johtaja päätti valinnasta uudelleen 6.11.2019 § 192. Oikaisuvaatimuksen
tekijä ei tullut valituksi tehtävään.
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että päätöksen mukaan kukaan
hakijoista ei täyttänyt kaikkia kelpoisuusehtoja ja kysytään, miten
päätoimiseksi tuntiopettajaksi on voitu valita henkilö, joka ei täytä
kelpoisuusehtoja. Hän toteaa, että rekrytoinnissa on edellisen
oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoita kohdeltu eriarvoisesti ja on
syntynyt syrjintäolettama. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että laki ei
jäävää samoja valmistelijoita osallistumaan rekrytointiin, mutta on hyvän
hallinnon mukaista, että henkilöt, joihin epäilys syrjinnästä työhönotossa
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kohdistuu, jääväävät itsensä. Rekrytoinnin luotettavuus hakijoiden
objektiivisessa ja subjektiivisessa henkilöarvioinnissa on hänen mielestä
kyseenalainen.
Tehtävää haki yhdeksän hakijaa. Alkuperäisessä päätöksessä on ollut
valitettavasti kirjoitusvirhe, että kukaan hakijoista ei täyttänyt
kelpoisuusehtoja. Virhe on korjattu hallintolain 51 §:n mukaisesti ja
päätöksessä todetaan nyt, että yksi hakija täytti kelpoisuusehdot. Korjattu
päätös on annettu hakijoille tiedoksi. Hakijoita on vertailtu
hakuilmoituksessa mainittuihin kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin
vaadittuihin seikkoihin nähden. Vertailussa painotettiin nykyaikaisen
ajoneuvojen huoltotekniikan tuntemusta ja kokemusta
merkkiorganisaatiossa toimimisesta. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot ovat
olleet vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella valinta on tehty.
Tehtävään on valittu tämä ainoa kelpoisuusehdot täyttänyt henkilö.
Hakijoita ovat haastatelleet samat esimiehet, jotta myös haastattelussa
saatua vaikutelmaa on voitu verrata toisiinsa. Haastattelijat eivät ole
tulleet aiemman oikaisuvaatimusprosessin takia esteellisiksi eikä heidän
ole tullut jäävätä itseään valintaprosessissa muustakaan syystä.
Asianmukaisen ansiovertailun tekeminen edellyttää sitä, että hakijoiden
haastattelijoina toimivat samat henkilöt.
Asian liitteet sisältävät henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei julkaista
internetissä.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
Lakimies Minna Kaipinen:
Johtaja, ammatillinen koulutus, on ollut toimivaltainen päättämään asian,
päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole
muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään
sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Outi Kallioinen, Ari Mäkitalo, Jari Jokirinne,
Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Minna Kaipinen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 Kh 27.1.2020 Liite_Oikaisuvaatimus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Kh 27.1.2020 Liite_Ote viranhaltijapäätöksestä
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 45
Arvonimen hakeminen
TRE:585/00.04.02/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginhallitus päättää hakea arvonimeä oheisen liitteen mukaisesti.
Perustelut
Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen
yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.
Arvonimet myöntää tasavallan presidentti. Arvonimilautakunta antaa
arvonimiasioista lausuntonsa presidentille. Lautakunnan esitysten
tekninen valmistelu tapahtuu valtioneuvoston kansliassa. Esitysten
käsittelyaika lausuntokierroksineen saattaa olla jopa yhdeksän kuukautta.
Arvonimiesityksiä käsitellään arvonimilautakunnassa yleensä kaksi kertaa
vuodessa.
Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää arvonimien
hakemisesta.
Arvonimihakemusliite tulee julkiseksi kun arvonimilautakunta on
julkaissut päätöksensä.
Tiedoksi
Ritva Vakkuri, Jukka Männikkö, Anniina Ylä-Mattila, Sanna Sipilä
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§ 46
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.01.2020
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 15.1.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.1.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 1 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä
uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti), 17.01.2020
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 9 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan
kampukseen 1.8.2020 alkaen, 17.01.2020
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 7 Tampereen kaupungin osallistuminen Filmaattiset Oy:n kolmen
tuotannon: Ellan matkassa, Unelmahäät ja Unelmahäät, mitä heille
kuuluu nyt -tukemiseen. , 17.01.2020
§ 8 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Pirjo -
tuotannon 3. tuotantokauden tukemiseen, 17.01.2020
§ 9 Linnainmaan aluepaloaseman rakennusten myynti ja tontin 837-37-
5811-3 vuokraaminen, 17.01.2020
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Hämeenkadun valohahmojen hankinta Tampereen Vera Oy:ltä,
16.01.2020
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 5 Sivistyspalvelujen palvelualueen johtoryhmän nimeäminen,
22.01.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 6 Avo- ja asumispalvelujen 0-arvoisten käyttöomaisuusyksiköiden
poistaminen ja siirtäminen, 22.01.2020
§ 7 Sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2020
muuttaminen (psykososiaalisen tuen palvelut), 22.01.2020

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.01.2020

3/2020

41 (48)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijöiden
määrääminen, 16.01.2020
§ 5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtoryhmä, 20.01.2020
Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 7 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen vammaispalveluissa, 21.01.2020
Konsernijohtaja
§ 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijän määrääminen,
21.01.2020
Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 6 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 16.01.2020
Pormestari
§ 8 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmä kaudelle 1.1.2020 -
31.7.2021, 17.01.2020
§ 9 Vieraanvaraisuus Eurocities-kulttuurifoorumille 8.10.2020, 22.01.2020
§ 10 Vieraanvaraisuus kansainväliselle ISO TC 204 - Intelligent Transport
Systems yleiskokoukselle 23.4.2020, 22.01.2020
Talousjohtaja
§ 1 Talouden ohje: Laskujen maksuehdot ja maksuajan lykkäykset,
hulevesilaskutus (yritykset), 16.01.2020
§ 2 Talouden ohje: Toimintaohje tuottavuuspiloteille, 17.01.2020
§ 3 Talouden ohje: Pakolliset varaukset ja liitetietovastuut, 17.01.2020
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§ 47
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela, Mikko Aalltonen,
Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll ja Anna-Maria Maunu poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Perustelut
1) Kaupunginhallituksen 20.1.2020 täydennyksillä päivitetty
kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelma 2020
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita
3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 29.1.2020 (TRE:
680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
4) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 27.1.2020 (TRE:703/00.03.01
/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/
Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelma 2020,
päivitetty 20.1.2020
2 Seutuhallituksen asialista 29.1.2020
3 PSHP hallituksen asialista 27.1.2020
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§ 48
Oikaisuvaatimus palomiehen virkasuhteen irtisanomisesta Pirkanmaan pelastuslaitoksella
(Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta
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Kunnallisvalitus
§41, §42, §43, §44, §48
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
§33, §34, §35, §37, §39, §40, §47
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
§36, §38, §45
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.

