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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit, saapui 14:18
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Kaleva Lassi, varajäsen, poistui 14:18
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 13:03, poistui 13:08
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:09, poistui 15:02
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:09, poistui 15:49
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:09, poistui 14:15
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:09, poistui 14:15
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, saapui 13:09, poistui 14:15
Viitaniemi Riikka, lakimies, saapui 13:09, poistui 14:18
Närhi Maritta, palvelujohtaja, saapui 14:18, poistui 15:02
Heinävä Auli, asunto- ja kehityspäällikkö, saapui 14:18, poistui 15:02
Salonen Marko, toimitusjohtaja, saapui 14:18, poistui 15:02
Perämaa Juha, lakimies, saapui 15:03, poistui 15:09
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, saapui 15:21, poistui 15:49
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 15:49, poistui
16:06

Allekirjoitukset

Lauri Lyly

Jouko Aarnio
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Puheenjohtaja

Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Sasi

Juhana Suoniemi

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
16.02.2021

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 52
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 53
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Juhana Suoniemi (varalle Irja
Tulonen ja Kalervo Kummola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 15.2.2021.
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§ 54
Muutokset vuoden 2021 talousarvioon
TRE:809/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on -13,041 milj. euroa
ja investointien rahavirta -220,686 milj. euroa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020.
Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 16,894 milj.
euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta 194,022 milj. euroa
negatiivinen.
Vuonna 2021 jatkuvien investointien vuonna 2020 käyttämättä jääneet
määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2021, jotta
hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleenbudjetoinnin
edellytyksenä on, että vuoden 2020 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat
talousarvion määrärahaa pienemmät. Lisäksi talousarvion hyväksymisen
jälkeen on ilmennyt eräitä muutostarpeita ja teknisiä siirtoja tuloihin ja
menoihin.
Toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 3,678 milj. eurolla, mikä
aiheutuu erityisesti Tredun valtionosuuksien 1,839 milj. euroa ja
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kotikuntakorvausmenojen 1,143
milj. euroa talousarviota suuremmasta summasta sekä osallistuvan
budjetoinnin 0,180 milj. euron ja Tampere Junior -kehityshankkeen 0,140
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milj. euron uudelleen budjetoinneista. Valtionosuuksia esitetään
korotettavaksi rahoituspäätösten mukaisesti 2,531 milj. eurolla ja
kunnallisverotuloarviota esitetään nostettavaksi 5,0 milj. eurolla
tarkentuneiden verotuloarvioiden perusteella.
Esitettyjen muutosten yhteenlaskettu nettovaikutus tulokseen on 3,853
milj. euroa positiivinen.
Investointien uudelleenbudjetointiesityksiä on 26,664 milj. euron verran.
Suurimmat esitykset ovat talonrakennushankkeiden 15,308 milj. euroa.
Summasta 7,268 milj. euroa on koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja
perusparannushankkeita ja 5,258 milj. euroa on kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelujen hankkeita. Hiedanrannan kehitysohjelman esitykset ovat
4,6 milj. euroa ja ICT-kehittämisen 2,0 milj. euroa.
Tarkemmat perustelut ovat erillisenä tiedostona.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 13,041 milj. euroa alijäämäinen
ja investointien rahavirta on 220,686 milj. euroa negatiivinen.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Teppo
Rantanen, Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Leena Viitasaari, Mika Periviita,
Laura Inha, Outi Kallioinen, Tero Tenhunen, Jarkko Oksala, Juha-Matti
Mäkitalo, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija
Väänänen, Anniina Ylä-Mattila
Liitteet

1 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon, koonti

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

5/2021

8 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus, § 55, 08.02.2021
Tarkastuslautakunta, § 149, 24.11.2020
§ 55
Hallintosäännön muuttaminen
TRE:5046/00.01.01/2020
Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225 ja hallintolakimies Tiina
Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Kaupunginhallitus edellyttää, että taustamateriaalin mukaisen
kaupunginhallituksen alaisen liikennetoimikunnan valmistelu aloitetaan.
Asian valmistelu aikataulutetaan siten, että uuden liikennetoimikunnan
on mahdollista aloittaa seuraavan vaalikauden alussa
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella
merkityt muutokset.
Hallintosäännön liitteenä 1 olevaan Luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvaukset -liitteeseen hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja
punaisella merkityt muutokset.
Hallintosäännön liitteenä 2 olevaan Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan johtosääntöön hyväksytään liitteen mukainen
punaisella merkitty muutos.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella
merkityt muutokset.
Hallintosäännön liitteenä 1 olevaan Luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvaukset -liitteeseen hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja
punaisella merkityt muutokset.
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Hallintosäännön liitteenä 2 olevaan Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan johtosääntöön hyväksytään liitteen mukainen
punaisella merkitty muutos.
Hallintosäännön liitteenä 4 olevaan Pirkanmaan pelastustoimen
johtosääntöön hyväksytään liitteen mukainen punaisella merkitty
muutos.
Hallintosäännön liitteenä 5 olevaan Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, punaisella merkityt
muutokset.
Hallintosäännön 21 §:n 1 momentin muutos tulee voimaan 1.3.2021.
Muut hallintosäännön ja sen liitteiden muutokset tulevat voimaan
1.6.2021.
Apulaispormestareiden määrä palautuu kolmeksi sen jälkeen, kun
sosiaali- ja terveystoimen asiat ovat siirtyneet pois Tampereen kaupungin
organisaatiosta.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka
Viitaniemelle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja
Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä strategiajohtaja Reija
Linnamaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Pekka Salmi teki seuraavan ponsiehdotuksen: ”Lisäksi kaupunginhallitus
edellyttää, että taustamateriaalin mukaisen kaupunginhallituksen alaisen
liikennetoimikunnan valmistelu aloitetaan. Asian valmistelu
aikataulutetaan siten, että uuden liikennetoimikunnan on mahdollista
aloittaa seuraavan vaalikauden alussa.” Ilkka Sasi ja Anne Liimola
kannattivat ehdotusta.
Asian käsittelyn kuluessa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti
hallintosäännön 144 §:n ensimmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti:
"Kaupungin asukkaalla, nuorisovaltuustolla sekä kaupungissa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa
koskevissa asioissa."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun hallintosäännön olevan
päätöksenteon pohjana.
Lassi Kaleva teki seuraavat muutosehdotukset:
”Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden
vuoden toimikaudeksi. Pormestari sisältyy oman puolueensa
paikkamäärään ja nimetään yhdessä muiden hallituksen jäsenten
valinnan yhteydessä.”
”Apulaispormestarit sisältyvät oman puolueensa paikkamäärään ja
nimetään yhdessä muiden lautakuntien jäsenten valinnan yhteydessä.”
sekä
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"Kaupunki pitää luottamushenkilöiden palkkiot ja palkkioperusteet
ennallaan. Tarvittavat muutokset tehdään virkamiestyönä
hallintosääntöön."
Puheenjohtaja tiedusteli Salmen ponsiehdotuksen saamaa kannatusta ja
totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotusten saamaa
kannatusta ja totesi niiden rauenneen kannattamattomana.
Perustelut
Konsernihallinnon hallintoyksikössä on valmisteltu muutosehdotuksia
hallintosääntöön ja sen liitteisiin. Muutosehdotuksista on käyty
lähetekeskustelu kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa
30.11.2020. Kehittämiskokoukseen esitetyt muutosehdotukset
hallintosääntöön ja sen liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvaukset, on merkitty sinisellä.
Valmistelua on jatkettu kehittämiskokouksen linjausten perusteella.
Kaupunginhallitus on 25.1.2021 linjannut luottamushenkilöiden
työväline- ja korvauskäytäntöjen muuttamista. Nyt liitteenä olevassa
hallintosäännössä ja sen liitteissä kehittämiskokouksen jälkeen
valmistellut muutosehdotukset on merkitty punaisella.
Hallintosäännön luettavuutta on pyritty parantamaan sujuvoittamalla
tekstiä. Teknisten muutosten lisäksi hallintosääntöön on tehty
muutosehdotuksia, jotka tulee perustella erikseen.
Muut kuin tekniset muutosehdotukset hallintosääntöön ja ehdotusten
perustelut ovat:
Apulaispormestareiden määrä korotetaan kolmesta neljään
määräaikaisesti siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveystoimen tehtävät
siirtyvät pois kaupungilta. Ensimmäisen luvun 2 ja 5 §:iin tulee tehdä tätä
koskevat muutokset.
Sisäinen tarkastus siirretään kaupunginhallituksen ja pormestarin
alaisuudesta kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan alaisuuteen.
Hallintosäännön 2, 15 ja 87 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen kolmannesta varapuheenjohtajasta
luovutaan. Tätä koskevat muutokset tulee tehdä 7, 8 ja 88 §:iin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tamperelaisten
jäsenten lukumäärä vähennetään yhdeksästä seitsemään. Tätä koskeva
muutos tulee tehdä 10 §:ään.
Kaupunginhallituksen tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaa 15 §:ää
täsmennetään. Päätösvaltaan lisätään selvyyden vuoksi
urheilumenestyksen huomioimisen periaatteista päättäminen.
Hiedanranta Ky on purkautunut. Puhe- ja päätösvallan käyttämistä
koskeva kappale poistetaan 15 §:stä. Lisäksi kaupunginhallituksen
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jäsenen tehtäviä koskeva kappale poistetaan 15 §:stä ja siirretään
raportointia koskeva velvollisuus 128 §:ään, joka koskee kaupungin
edustajaa toimielimissä.
Konsernijaoston ratkaisuvaltaa osakkeiden, myymistä, ostamista ja
osakemerkinnän tekemistä koskevissa asioissa täsmennetään
hallintosäännön 16 §:ään.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityistehtäviä koskevaa hallintosäännön
19 §:ää täsmennetään kuntouttavan työtoiminnan osalta.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtäviä koskevaa 21 §:
ää täsmennetään työllisyyden kuntakokeilun osalta.
Kaupunginhallitus ohjaa korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia.
Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan
suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta
lukuun ottamatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Hallintosäännön
21 § 4 momenttia täsmennetään siten, että elinvoima- ja
osaamislautakunta ei vastaa korkeakoulupolitiikan suuntaviivojen
määrittelystä eikä koulutuspoliittisesta ohjauksesta.
Pormestarin ja konsernijohtajan toimivaltaa kaupungin edustajan
nimeämisessä täsmennetään. Pormestarilla on tarkoituksenmukaista olla
ratkaisuvalta kaupungin edustajan nimeämisestä kaupungin
edunvalvontaa tai muuten strategisesti merkittävää asiaa koskevissa
asioissa, sekä luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia
sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien
nimeämisestä. Konsernijohtajalla on syytä olla ratkaisuvalta kaupungin
edustajan nimeämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja
vuosikokouksiin, sekä viranhaltijatyöryhmistä, jotka käsittelevät kahta tai
useampaa konserniyksikköä, palvelualuetta tai liikelaitosta, sekä
kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.
Hallintosäännön 34 ja 36 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.
Apulaispormestarin ja palvelualueen johtajan välinen tehtävän- ja
vastuunjako sopimuksissa on epäselvä. Hallintosäännön 35 §:ään
täsmennetään, että apulaispormestarin tehtävänä on johtamiensa
lautakuntien osalta johtaa lautakunnan sopimusneuvotteluja ja
sopimusten seurantaa. Palvelualueen johtajan tehtävänä on
palvelualueensa osalta vastata sopimusneuvotteluista ja valvoa
sopimusten toteutumista hallintosäännön 37 §:n mukaan. Lisäksi
apulaispormestarin tehtäviin 35 §:ään tulee lisätä muiden pormestarin
määräämien tehtävien suorittaminen.
Konsernijohtaja päättää kaupungin konsernitiliin liitettävistä osallisista,
myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin korosta sekä
johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoitus- ja
sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti sekä tilien avaamisesta ja
lopettamisesta rahalaitoksiin kaupungin nimiin hallintosäännön 36 §:n
mukaan. Kohdissa käytettyjä termejä täsmennetään.
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Tarkastustoimikunnan sijaan tietyt sisäisen valvonnan asiat
käsitellään koko kaupunginhallituksen kokoonpanossa.
Tarkastustoimikunta lakkautetaan ja tehtävät siirretään tarpeelliselta osin
kaupunginhallitukselle. Hallintosäännön 83 ja 84 §:ään tulee tehdä tätä
koskevat muutokset.
Koska sähköisiin kokouksiin voi osallistua verkkoselaimella millä tahansa
laitteella, tulee hallintosäännön 92 §:n ja 120 §:n säännöksiä täsmentää.
Ehdotus on, että kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa
siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat kaupungin tekniset välineet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia ja
luottamushenkilöt vastaavat omien laitteidensa ja
tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvallisesta käyttämisestä.
Suljettua lippuäänestystä koskevassa hallintosäännön 112 §:ssä ei ole
huomioitu suljettua lippuäänestystä valtuuston sähköisessä kokouksessa.
Pykälän loppuun lisätään, että suljettu lippuäänestys voidaan toimittaa
myös sähköisesti, jolloin säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Valtuuston kyselytunteja ja iltakouluja tulee olla jokaisen valtuuston
kokouksen yhteydessä. Kyselytunnin vastaukset annetaan vasta
kyselytunnilla. Hallintosäännön 117 ja 118 §:iin tulee tehdä tätä koskevat
muutokset.
Valtuustoa lukuunottamatta toimielinten kokouskutsuaika on neljä päivää
hallintosäännön 122 §:n mukaan. Koronakeväänä huomattiin, että
joissain tilanteissa kokouskutsuaika on liian pitkä. Pykälään lisätään, että
terveyden, turvallisuuden tai yleisen järjestyksen niin vaatiessa
pakottavassa tai kiireellisessä tilanteessa, toimielin voidaan kutsua koolle
ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsun lähettämistä seuraavana
päivänä.
Kaupunginhallituksen edustajasta lautakunnissa luovutaan.
Kaupunginhallitus voi määrätä valtuustoon ja liikelaitosten johtokuntiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Liikelaitosten johtokuntiin nimettävien kaupunginhallituksen edustajien
tulee olla konsernijaoston jäseniä tai varajäseniä. Hallintosäännön 128 §:
ään tulee tehdä tätä koskeva muutos.
Lausunnon antamisesta päättävät hallintosäännön mukaan
kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari, apulaispormestari,
konsernijohtaja, palvelualueen johtaja ja toimitusjohtaja.
Kaupunginhallituksen, pormestarin, apulaispormestarin ja
konsernijohtajan osalta sanamuotoja täsmennetään 15, 34, 35 ja 36 §:ään.
Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevat eurorajat on
tarkoituksenmukaista laittaa hallintosääntöön erillisten päätösten
sijaan. Palvelualueen johtajan päätösvalta korotetaan samalle tasolle kuin
muiden virkamiesten. Hallintosääntöön ehdotetaan lautakunnan ja
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johtokunnan toimivallan rajaksi vahingonkorvauksen myöntämisessä 50
000 - 500 000 euroa sekä konsernijohtajan, palvelualueen johtajan ja
toimitusjohtajan toimivallan rajaksi alle 50 000 euroa.
Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia tarkistetaan tarvittaessa
kerran valtuustokaudessa kaupunginhallituksen esityksestä. Uusi
valtuustokausi alkaa 1.6.2021. Muutosehdotukset hallintosäännön
liitteeseen 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset ovat:
Valtuuston vaihtuessa on tarkoituksenmukaista aloittaa uusi käytäntö
siitä, että luottamushenkilöt käyttävät kokouksissa omia tietokoneitaan ja
kaupunki maksaa luottamushenkilöille korvauksen laitteen hankkimisesta
ja käyttämisestä.
Luottamushenkilöiden palkkioita alennettiin viidellä prosentilla 1.5.2018
alkaen osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Nyt palkkioiden
tarkistuksen lähtökohtana on ollut palauttaa palkkiot sille tasolle, jossa ne
olivat ennen leikkausta vuonna 2017.
Niin sanotusta kolmen tunnin säännöstä kokouspalkkioiden
korotusperusteena luovutaan ja tämän vuoksi palkkioita tulee
korottaa. Erityisesti valtuuston talousarviokokoukset kestävät pitkään.
Valtuuston talousarviokokouksesta on tarpeen maksaa lisäpalkkio silloin,
kun kokous kestää yli kuusi tuntia. Toisaalta palkkion saamisen
edellytyksenä valtuustossa ollut sääntö tunnin läsnäolosta tulee muuttaa
kahdeksi tunniksi.
Esitys on, että valtuuston ja tilapäisen valiokunnan kokouspalkkio nousee
210 eurosta 380 euroon ja kaupunginhallituksen ja sen jaoston
kokouspalkkio nousee 210 eurosta 280 euroon. Mikäli valtuuston
talousarviokokous kestää yli 6 tuntia, maksetaan kokouksessa yli 6 tuntia
olleille luottamushenkilöille 190 euron lisäpalkkio. Lautakuntien, niiden
jaostojen, johtokuntien ja toimikuntien kokouspalkkio nousee 170
eurosta 200 euroon.
Keskusvaalilautakunnan jäsenen palkkio nousee 190 eurosta 200 euroon,
vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 285 eurosta 300
euroon, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio 285 eurosta 300
euroon ja vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muun jäsenen palkkio
190 eurosta 200 euroon. Lisäksi vaalitoimikunnan varapuheenjohtajalle
palkkio olisi 300 euroa.
Luottamushenkilöiden vuosipalkkioihin esitetään liitteen mukaisia
korotuksia.
Samalla kun luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia tarkistetaan,
palkkioliitteen sanamuotoja täsmennetään ja tekstiä sujuvoitetaan
muiltakin osin.
Tampereen kaupungilla ei ole tilapäisen valiokunnan lisäksi muita
valiokuntia. Muut valiokunnat on syytä poistaa liitteen 3 §:n tekstistä.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

5/2021

14 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Luottamushenkilöille on jo nyt maksettu ansionmenetyskorvausta matka-
ajasta kokouspaikalle. Asia on syytä kirjata liitteen 8 §:ään. Samoin
matkakustannusten korvauskäytäntö on syytä kirjata liitteeseen. Kahden
kuukauden määräaika korvausten hakemisessa
poistetaan tarpeettomana.
Lisäksi liitteeseen lisätään, että kaupunginhallitus ratkaisee korvauksia
koskevat erimielisyydet.
Hallintosäännön liitteeseen 2, Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan johtosääntö, tulee lisätä, että
joukkoliikennelautakunta määrää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
annetun lain mukaisten oikaisuvaatimusten käsittelijänä toimivan
toimielimen tai viranhaltijan.
Hallintosäännön liitteeseen 4, Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö,
esitetään tekninen korjaus.
Hallintosäännön liitteeseen 5, Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen johtosääntö, esitetään muutos 7 §:ään. Häiriötilanteiden
aikaiseen kaupungin johtoryhmään kuuluvia virkamiehiä ei enää
mainittaisi johtosäännössä, vaan pormestari nimeäisi virkamiehet
erikseen. Lisäksi johtosääntöön esitetään tarkennuksia.
Hallintosäännön liitteeseen 3, Sara Hildénin taidemuseon johtosääntö, ei
esitetä muutoksia.
Tarkastuslautakunta on esittänyt kokouksessaan 24.11.2020
kaupunginhallitukselle muutosehdotuksen hallintosäännön 75 §:ään.
Tarkastuslautakunnan muutosehdotus on, että hallintosäännön 75 §:ään
lisätään, että tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin
kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan henkilön tai
toimielimen jäsenen kuultavaksi kokoukseensa. Tarkastuslautakunnan
esitys sisältyy kaupunginhallituksen esitykseen.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettu laki tulee voimaan
1.3.2021. Tästä syystä hallintosäännön 21 § :n 1 momentin muutos tulisi
voimaan 1.3.2021. Muilta osin hallintosäännön ja sen liitteiden
muutokset tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021.
Hallintosäännön ja sen liitteiden muuttaminen kuuluu valtuuston
toimivaltaan.
Tiedoksi
Konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
Liitteet

1 Kh 8.2.2021 Hallintosääntö
2 Hallintosääntö, muutettu kh 8.2.2021
3 Kh 8.2.2021 Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
4 Kh 8.2.2021 Liite 2 Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan johtosääntö
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5 Kh 8.2.2021 Liite 4 Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö
6 Kh 8.2.2021 Liite 5 Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen johtosääntö
Oheismateriaali

1 Palkkiotaulukot -- toimielimet ja puheenjohtajat

Tarkastuslautakunta, 24.11.2020, § 149
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori
Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön
75 §:ään tehdään seuraava tarkastuslautakuntaa koskeva lisäys.
Tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai
säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen
kuultavaksi kokoukseensa.
Perustelut
Muutos hallintosääntöön
Hallintosääntöä ollaan päivittämässä valtuustokauden vaihteessa.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee
kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi. Tarkastuslautakunnan osalta hallintosääntöön on tarpeen
lisätä mahdollisuus kutsua kaupunkikonsernin palveluksessa olevia
henkilöitä tai toimielimien jäseniä tarkastuslautakunnan kokoukseen
kuultaviksi.
Muutos tulisi hallintosäännön pykälään 75 seuraavasti:
75 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Voimassa oleva hallintosääntö:
Valtuuston puheenjohtajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja
lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on
läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin
päättäessä.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan
kokouksiin.
Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen
määräämänsä viranhaltija. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin IV
osan määräyksiä.
Uusi:
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Valtuuston puheenjohtajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja
lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on
läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin
päättäessä.
Tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai
säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen
kuultavaksi kokoukseensa.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan
kokouksiin.
Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen
määräämänsä viranhaltija. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin IV
osan määräyksiä.
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§ 56
Pormestarin ja apulaispormestarien palkka tulevalla valtuustokaudella 2021-2024
TRE:797/01.03.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, 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:
Pormestarin kiinteä kokonaispalkka on 14 625 euroa/kuukausi ja
apulaispormestareiden kiinteä kokonaispalkka on 7 500 euroa/kuukausi
1.6.2021 alkaen.
Pormestarille ja apulaispormestareille myönnetään luontoisetuna
matkapuhelimen käyttöoikeus. Muita palkkaetuuksia tai kokouspalkkioita
ei makseta.
Mikäli pormestari tai apulaispormestari erotetaan kesken toimikauden,
suoritetaan hänelle korvauksena kuukauden palkkaa vastaava
rahakorvaus.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka
Viitaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Asian käsittelyn kuuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan
muutosehdotuksen:
"Kaupunki pitää pormestarien ja apulaispormestarien palkat nykyisellä
tasollaan."
Puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotuksen saamaa kannatusta
ja totesi sen rauenneen kannattamattomana.
Perustelut
Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista.
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Palkkatermistä huolimatta pormestari ja apulaispormestari ovat
kunnallisia luottamushenkilöitä. Heillä on oikeus saada sosiaalietuuksia
kuten vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon
palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla ja
luottamustoimesta kertyy eläkettä julkisten alojen eläkelain mukaisesti.
Pormestarin ja apulaispormestarien palkasta on päätetty kuluvalle
valtuustokaudelle kaupunginvaltuustossa 20.2.2017 § 39. Tällöin
päätettiin pormestarin palkka 14 625 euroa pidettäväksi ennallaan, koska
palkkataso vastasi suurten kaupunkien vastaavia palkkoja.
Apulaispormestareiden palkkaa korotettiin 989 eurolla 7 500 euroon.
Kaupunginvaltuusto teki 23.4.2018 § 74 pormestarin ja
apulaispormestareiden palkkoihin viiden prosentin leikkauksen osana
talouden tasapainottamisohjelmaa 1.5.2018 alkaen.
Nyt esitetään pormestarin ja apulaispormestareiden palkkojen
palautusta entiselle, vuonna 2017 päätetylle tasolle.
Pormestarin kiinteäksi kokonaispalkaksi esitetään 14 625 euroa/kuukausi
ja apulaispormestarien kiinteäksi kokonaispalkaksi esitetään 7 500 euroa
/kuukausi vuonna 2021 alkavan toimikauden alusta alkaen.
Mikäli valtuusto kuntalain 34 §:n mukaan erottaa kesken toimikauden
pormestarin tai apulaispormestarin, esitetään suoritettavaksi ns.
irtisanomiskorvauksena kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.
Esitettävän palkan ja matkapuhelinta koskevan luontoisedun lisäksi ei
suoriteta muita palkkaetuuksia eikä kokouspalkkioita.
Tiedoksi
Juha Yli-Rajala, Niina Pietikäinen, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi, Jouko
Aarnio, Ritva Vakkuri, palkat
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§ 57
Asunnottomuuskatsaus ja Hipposkylän tilannekatsaus
TRE:895/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, 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
Asunnottomuuskatsaus ja Hipposkylän tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tarvittava 350 000 euron rahoitus Hipposkylästä muuttavien asukkaiden
palvelujen järjestämiseksi sisällytetään valtuustolle helmikuussa
esitettäviin vuoden 2021 talousarvioon tehtäviin muutoksiin.
Kokouskäsittely
Kirsi-Maarit Asplund liittyi kokoukseen asian käsittelyn alkaessa ja
varajäsen Lassi Kaleva poistui kokouksesta.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, palvelujohtaja Maritta Närhelle, asunto- ja kehityspäällikkö
Auli Heinävälle sekä toimitusjohtaja Marko Saloselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereella asunnottomuutta kokevien henkilöiden kokonaismäärä on
laskenut. Juuri valmistuneiden Tampereen asunnottomuustilastojen
mukaan vuonna 2020 heitä oli 294, kun vuotta aikaisemmin
asunnottomana oli marraskuun 15. päivän poikkileikkausajankohtana
yhteensä 323 henkilöä.
Asunnottomuuden tilastointia on kehitetty aiempaa tarkemmaksi viime
vuoden aikana, mikä selittänee osin sitä, että pitkäaikaisasunnottomien
lukumäärä on noussut. Uuden tilastointimenetelmän mukaan
pitkäaikaisasunnottomia oli Tampereella viime marraskuussa 76
henkilöä, kun vuotta aikaisemmin heitä laskettiin olevan 29.
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Tiedonkeruussa eri lähteistä saatuja tietoja on käyty nyt läpi yhdessä
myös sosiaalitoimen kanssa. Tarkastelussa olivat henkilöiden sosiaali-,
terveys- ja asumispalveluhistoriat sekä tarkemmin asunnottomuuden
kesto ja toistuvuus pidemmällä aikavälillä. Uuden tilastointitavan ansiosta
sosiaalityössä on mahdollista päästä tarkemmin yksilötasolla kiinni
ilmiöön liittyviin sosiaalisiin ongelmiin.
Yksi kehittämisen kärkitoimi on asumisen tuen Nopsajalka-tiimi, joka
aloitti työskentelynsä Tampereella tämän vuoden alussa. Tiimi
työskentelee asumisen kriisitilanteissa asumisen turvaamiseksi ja
vahvistamiseksi. Se on osa Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja
lähelläsi -hanketta. Lisäksi asumisneuvontaa on vahvistettu. Kaupungin
aikuissosiaalityö järjestää myös yhdessä talous- ja velkaneuvonnan ja
ulosottoviranomaisen kanssa talousneuvoloita, joissa on mahdollisuus
keskustella talousasioista ilman ajanvarausta.
Tampereen kaupungin asuntopoliittisena tavoitteena on järjestää
vuosittain yhteensä 200 uutta vuokra-asuntoa asunnottomuutta
kokeville. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä sekä kaupunkikonserniin
kuuluvien että muiden vuokranantajien kanssa, jotta asuntojen saanti
asunnottomille turvataan. Tampereelle valmistui vuonna 2020 peräti 620
kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, ja lisäksi 100 asumisoikeusasuntoa.
Myös aloitettujen kohtuuhintaisten asuntojen määrä vuonna 2020 oli
poikkeuksellisen suuri, ja ARA-rahoitushakemuksia on tullut vuonna 2020
ja vuoden 2021 alussa ennätyksellisen isolle määrälle vuokra-asuntoja.
Tampereen kaupunki on viime vuosina osoittanut haettavaksi erikseen
ARA-tontteja, joille rakennettavista vuokra-asunnoista osa tulee päihde-
ja mielenterveyskuntoutujille ja asunnottomuustaustaisille henkilöille.
Näihin asuntoihin kaupunki järjestää asumisen tukipalvelut. Seudun
kuntien omat toimet sekä kuntien välinen yhteistyö on tärkeää
ehkäistäessä asunnottomuutta, ja aihe on mukana myös
kaupunkiseudun kuntien ja valtion MAL4-sopimuksessa vuosille 2020–
2023.
Tilannekatsaus Hipposkylästä
Tampereen Vuokra-asunnot Oy on saneeraamassa Hipposkylän
asuinaluetta. Alueella on asunut 170 asukasta. Tammikuun lopun
tilanteen mukaan asuntoa vailla on noin 90 asukasta, joista arviolta 60-70
tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausta ja apua palveluiden
järjestämisessä ja muutossa.
Asuminen Hipposkylässä on perustunut vahvaan paikallisuuteen. Alueella
sijaitsevassa ns. saunarakennuksessa A-Kilta ry tuottaa tupatoimintaa.
Tupatoiminta tukee arjessa monin tavoin ja synnyttää osaltaan
yhteisöllisyyttä. Alueella asuvat ovat myös tukeneet toisiaan, ja alueelle
on syntynyt oma elämäntapansa. Osalla asukkaista on vakavia
elämänhallintaan liittyviä päihde- ja mielenterveydenongelmia. Kaikki
asunnot ovat portaiden päässä, ja asumisen esteettömyys ei toteudu,
vaikka osa asukkaista sitä tarvitsisi. Muuttotilanteessa asukkaat
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tarvitsevat erityisen paljon tukea, joka kohdistuu kiinnittymiseen
palveluihin ja uuteen paikallisyhteisöön, kotiutumiseen uuteen asuntoon
ja kykyyn asua siinä.
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on neuvotellut
hankekokonaisuutta, johon liittyy Helsingin Diakonissalaitos ry:n
tarjoama 17-19 paikkainen tukiasumisyksikkö. Tavoitteena on, että
muuttamaan pääsisi Hipposkylän asukkaiden yhteisöllinen ryhmä.
Kotilinnasäätiö on tarjonnut 12 asuntokokonaisuutta, johon palvelun
tuottaa Humana Oy.
Tarjousten perusteella palvelujen kustannukset ovat em. yksiköihin
vuonna 2021 yhteensä noin 250 000 euroa. Lisäksi siirtymä- ja
muuttovaiheen tukea tarjoaa Tampereen A-kilta ry, joka tarjoaa
työpanoksena työparityöskentelyä ja jonka kustannukset ovat noin 100
000 euroa vuonna 2021. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset
kasvavat vuonna 2021 noin 350 000 euroa, johon ei
talousarvioesityksessä ole varauduttu.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Maritta Närhi, Auli Heinävä, Marko Salonen
Liitteet

1 Kh 8.2.2021 Asunnottomuuskatsaus ja Hipposkylän tilannekatsaus
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§ 58
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalitoimikuntien asettaminen ja ennakkoäänestyksen
toimittaminen laitoksissa
TRE:573/00.00.02/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
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
Vuoden 2021 kuntavaaleja varten asetetaan 12 vaalitoimikuntaa ja
valitaan niihin liitteessä luetellut henkilöt.
Määrätään vaalitoimikunnat toimittamaan vuoden 2021 kuntavaalien
ennakkoäänestys liitteen mukaisissa laitoksissa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Juha
Perämaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Kuntavaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on 7.4.-13.4.2021. Vaalilain 9 §:n mukaan
ennakkoäänestyspaikkoina toimivia laitoksia ovat sairaalat,
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on
hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin
kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme. Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan
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varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Laitosäänestyksen toimittavia vaalitoimikuntia on syytä asettaa edelleen
sama määrä kuin aikaisemmissakin vaaleissa eli 12 kappaletta. Laitokset,
joissa äänestys toimitetaan, ilmenevät päätöksen liitteestä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnallisjärjestöt / puolueet ovat tehneet esityksiä äänestysalueiden
vaalilautakuntien puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja
varajäseniksi.
Tiedoksi
nimetyt, Keskusvaalilautakunta/Juha Perämaa
Liitteet

1 Kuntavaalit 2021 Vaalitoimikunnat 1-12
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§ 59
Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan
valituksen johdosta
TRE:450/10.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen, puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia
Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto
asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan valituksen johdosta.
Asian käsittelyä hallinto-oikeudessa kiirehditään erityisesti
vanhuspalvelun näkökulmasta.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto
asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan valituksen johdosta.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että
päätösehdotukseen lisätään seuraava ponsi:
"Asian käsittelyä hallinto-oikeudessa kiirehditään erityisesti
vanhuspalvelun näkökulmasta."
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2020 § 138 asemakaavaehdotuksen
nro 8668, Hervanta, pysäköintialue asumisen sekä liike- ja sosiaalitoimen
käyttöön. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista
lainvastaisena, asemakaavan palauttamista uudelleen valmisteluun sekä
kaikkien Keinupuisto-hankkeen toimijoiden ja suunnittelijoiden
kilpailuttamista.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

5/2021

25 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa
valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle on 15.2.2021.
Hallintosäännön 15 §:n kohdan 24 mukaan kaupunginhallitus päättää
lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen
johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen.
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilaisen ja lakimies Patricia Nikon ehdotus
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä.
Ehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös
kaavan hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.
Päätöksen liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei
julkaista kaupungin internet-sivuilla.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko
Liitteet

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.01.2021 +
diaarilehti
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Leppänen Tiinan ym. valitus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
3 Ak 8668 - ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi
lausunnoksi
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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Kaupunginhallitus, § 60, 08.02.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 311, 24.11.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 22, 26.01.2021
§ 60
Ranta-asemakaava 8811, Hankaranta; kiinteistö 837-708-2-8
TRE:1735/10.02.01/2020
Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 60
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, 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:
Hankarannan ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 18.5.2020, tarkistettu
9.11.2020) hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Tiedoksi
Hakijan asiamies, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, mika.
heikkinen@ymparistonsuunnittelu.fi, armi.komu@ymparistonsuunnittelu.
fi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 26.1.2021 Luontoselvitys 2019
2 Oheismateriaali YLA 26.1.2021 Luonnoksesta saadut lausunnot ja
kaavanlaatijan vastineet
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Yhdyskuntalautakunta, 24.11.2020, § 311
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Ranta-asemakaavaehdotus nro 8811 (päivätty 18.5.2020, tarkistettu
28.9.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 18.5.2020 päivätyn ja
9.11.2020 tarkistetun Hankarannan ranta-asemakaavan.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8811
Diaarinumero:TRE: 1735/10.02.01/2020
Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy, projektipäällikkö Mika Heikkilä
TIIVISTELMÄ
Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee Teiskon Viitapohjassa Hankajärven
etelärannalla. Alue sijaitsee maanteitse noin 35 km:n päässä Tampereen
keskustasta koilliseen.
Ranta-asemakaava koskee tilaa Hankaranta 837-708-2-81.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,2 ha, ja alueeseen kuuluu noin 165
m Hankajärven rantaviivaa. Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.
Kaavan tavoitteet
Kiinteistöllä voimassa olevan Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan mukainen
lomarakennuspaikka sijaitsee maastollisesti ja rakennusteknisesti
hankalassa kalliojyrkänteessä. Tavoitteena on siirtää ranta-asemakaavalla
lomarakennuspaikan sijaintia kiinteistön keskiosaan tasaisemmalle
alueelle, jolloin myös tieyhteys on helpompi toteuttaa.
Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2019.
Luontoselvityksen perusteella alueen maankäytölle ei ole esteitä tai
rajoituksia, sillä alueella esiintyvät luontotyypit eivät ole uhanalaisia tai
muuten huomionarvoisia, eikä alueelta löytynyt arvokasta lajistoa.
Pirkanmaan maakuntamuseo antoi lausunnon, että tiedossa olevan
aineiston perusteella ei ole tarvetta laatia arkeologista inventointia.
Kaavaprosessin vaiheet
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Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt tilan RNo: 873-708-2-
81 omistaja.
Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 22.5.- 20.6.2020. Aineisto
lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta
pyydettiin luonnosvaiheessa kommentit tarvittavilta kaupungin
toimialoilta ja viranomaistahoilta.
Valmisteluaineistosta saatiin 4 kpl lausuntoja. Aineistosta ei esitetty
mielipiteitä. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan
maakuntamuseo, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu,
ympäristöterveys sekä viheralueet ja hulevedet -yksikkö. Pirkanmaan
liitto ilmoitti, ettei anna kaava-aineistosta lausuntoa. Lausunnoista on
tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi. Ranta-asemakaavan
vesihuoltoa koskeva kaavamääräys täydennettiin ympäristönsuojelun
antaman lausunnon mukaiseksi. Muutoin tehtiin pieniä teknisluonteisia
tarkistuksia määräysteksteihin.
Ranta-asemakaava
Loma-asuntojen korttelialue RA
Rakennuspaikalle osoitetaan rakennusoikeutta loma-asunnon
rakentamista varten 80 k-m2 sekä talousrakennukselle ja
saunarakennukselle kullekin enintään 25 k-m2. Lisäksi rakennuspaikalle
saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 40 m2 suuruisen vierasmajan.
Rakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle. Mikäli
kerrosalat rakennetaan yhteen samaan kokonaisuuteen, etäisyyden
rantaviivasta tulee olla suurempi kuin 30 metriä huomioiden
rakennuspaikan maaston muodot ja peitteisyys.
Ajoyhteydet
Kaava-alueen eteläosan nykyinen tieyhteys Hankajärvenhaara on
osoitettu tiealueena.
Maa- ja metsätalousalue M
Muu osa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.
Maa- ja metsätalousalueella ei ole rakennusoikeutta.
Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Tiedoksi
Hakijan asiamies rakennustoimisto@teiskotalo.fi, Sirpa Lehtonen, Jaana
Huttunen, armi.komu@ymparistonsuunnittelu.fi
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Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 24.11.2020 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 24.11.2020 Ranta-asemakaavaselostus
3 Liite YLA 24.11.2020 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 24.11.2020 Luonnoksesta saadut lausunnot ja
kaavanlaatijan vastineet
2 Oheismateriaali YLA 24.11.2020 Luontoselvitys 2019

Yhdyskuntalautakunta, 26.01.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hankarannan ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 18.5.2020, tarkistettu
9.11.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 18.5.2020 päivätyn ja
9.11.2020 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8811.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8811
Diaarinumero: TRE:1735/10.02.01/2020.
Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy, projektipäällikkö Mika
Heikkinen
Ranta-asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 26.11.-28.12.2020.
Ehdotuksesta ei pyydetty uusia lausuntoja. Muistutuksia ei tullut
nähtävilläoloaikana. Kaavaan ei näin ollen tehty muutoksia tai tarkistuksia.
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Tiedoksi
Hakijan asiamies, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, mika.
heikkinen@ymparistonsuunnittelu.fi, armi.komu@ymparistonsuunnittelu.
fi
Liitteet
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1 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 26.1.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake
Oheismateriaali

1 Oheismateriaali YLA 26.1.2021 Luonnoksesta saadut lausunnot ja
kaavanlaatijan vastineet
2 Oheismateriaali YLA 26.1.2021 Luontoselvitys 2019
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§ 61
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan yk050 tilannekatsaus
TRE:864/10.02.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, 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
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilannekatsaus merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle sekä yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy
kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen
työohjelmaan vuosille 2017-2021. Kaupunginhallitus teki kokouksessaan
5.3.2018 kaavan aloituspäätöksen sekä hyväksyi osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville 8.3. - 31.5.2018. Yhdyskuntalautakunta
päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston
asettamisesta nähtäville 4.4.2019 - 31.5.2019. Kaavan tilanne merkittiin
tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2020.
Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2020
kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 29.10. - 30.11.2020.
Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään uuden
asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet sekä
edullinen sijainti. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus sekä
matkailun kehittäminen ovat tärkeä osa alueen tavoiteltua kehitystä.
Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa hajarakentamista, jota
kaavaehdotuksessa ohjataan vyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella.
Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta
sallivimmilla mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella hakea päätöstä
loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen.
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Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan
yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.
Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset asemakaava-alueet
Kämmenniemessä ja Polsossa laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan
osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla
rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu yhdyskuntalautakunnan
27.10.2020 hyväksymä Kämmenniemen yleissuunnitelma, jossa on
määritelty jatkosuunnittelun pohjaksi suuntaviivoja taajaman
laajentamiselle ja kehittämiselle. Perttulanniemeen on
yleissuunnitelmassa esitetty uudenlaisia asumisen ja esimerkiksi
kotieläinten pitoa ja pienviljelyä mahdollistavia rakennuspaikkoja.
Työpaikka- tai elinkeinotoimintojen alueita on osoitettu seututien varteen
ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamat yritys-, työskentely- ja teollisuustilat
ovat mahdollisia asutuksen yhteydessä myös muualla kaava-alueella.
Virkistystoimintojen osalta kaupungin omistamat alueet Ala-Pirttijärven,
Kulkkilan ja Kintulammin alueilla on osoitettu virkistysalueiksi. Lisäksi
seudullinen Kintulammi-Pukala ulkoilureitti on muista ulkoilureiteistä
poiketen osoitettu sitovana kaavamerkintänä, mikä mahdollistaa
retkeilypalvelun toteuttamisen tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita
vastaavaksi.
Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat
säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen
tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja
muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet
huomioida.
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotusvaiheen palautteena
saatiin 22 lausuntoa ja 37 muistutusta.
Pirkanmaan liitto esitti lausunnossaan, että saavutettavuuteen
perustuvat vyöhyketarkastelut ja niihin pohjautuvat alueelliset
mitoitusperiaatteet antavat hyvät lähtökohdat uusien rakennuspaikkojen
kestävälle sijoittumiselle Pohjois-Tampereella. Myös kriteerit loma-
asuntojen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi ovat harkittuja.
Tarkistustarpeina esitettiin mm. elinkeinotoimintojen alueen
laajentaminen Sorilan pohjoispuolella, Kapeen kiviainesvara-alueen
rajauksen tarkistaminen sekä määräysten tarkistaminen mm.
pohjavesialueiden ja kiviainesvara-alueiden osalta. Pirkanmaan ELY-
keskus esitti lausunnossaan, että kaavan mahdollistaman kehityksen ja
tavoitteiden toteutumisen vuosittainen seuranta on myönteistä ja se
edistää myös vesihuoltolain hengen mukaisesti vesihuollon toiminta-
alueiden ennakoivaa määrittelyä. Muina asioina esiin nostettiin mm.
ilmastonmuutoksen huomioiminen, Kintulammin luonnonsuojelualuetta
ympäröivien alueiden varaaminen yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun,
Perttulanniemen kaavamerkintä asumisen ja virkistyksen sekoittuneena
alueena sekä valtakunnallisesti arvokkaiden suoalueiden esittäminen
kaavassa. Muissa lausunnoissa nousivat esille luonnosvaiheen tapaan
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muun muassa vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus sekä
metsätaloutta mahdollisesti rajoittavat ekologinen yhteystarve- ja
ohjeellinen ulkoilureitti -merkinnät.
Muistutuksissa esitettiin muutosta historiallisesti merkittävä rakennus tai
kohde -merkintään sekä muihin kulttuuriympäristön arvoihin
kohdistuviin merkintöihin. Kaupunginhallituksen 24.8.2020 hyväksymän
ponnen jälkimmäinen lause ’Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi
rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille,
kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen
edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.’ pyydettiin
poistamaan kaavan selostuksesta useassa muistutuksessa. Myös
maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun kiinnitettiin huomiota edellä
mainittujen asioiden lisäksi myös vyöhykeperusteisen rakentamisen
mitoituksen ja loma-asuntojen käyttötarkoitusten muutosten osalta.
Palautteen perusteella kaavaehdotukseen tehdään tarkistuksia.
Elinkeinotoimintojen aluetta laajennetaan Sorilan pohjoispuolella vireillä
olevaan kiviainesten ottotoimintaan perustuen. Perttulanniemen
asumisen ja virkistyksen sekoittunut alue muutetaan virkistysalueeksi,
jolla osoitetaan uuden kylämäisen asumisen alueet arvokas
kulttuuriympäristö ja virkistyskäyttö sekä Kämmenniemen
yleissuunnitelma huomioon ottaen. Historiallisesti merkittävä rakennus
tai kohde -merkintä muutetaan luonteeltaan informatiiviseksi. Kapeessa
kiviainesvara-alueen rajauksia tarkistetaan Kulhanvuoren geologisesti
arvokkaan kallioalueen kohdalla siten, että arvoalue ja kiviainesvara-alue
eivät ole päällekkäin. Lisäksi tehdään pieniä tarkistuksia mm.
muinaismuisto- ja kulttuuriperintökohteisiin sekä kohdemerkintöjen
sijainteihin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tarkistuksia. Kapeen
kiviainesvara-alueen rajauksen muutoksesta on tiedotettu
maanomistajia, joita kaavaan tehtävä rajausmuutos koskee ja heille on
annettu mahdollisuus esittää kirjallinen näkemys muutoksesta.
Vyöhykkeiden rajauksiin ja mitoitukseen tai loma-asuntojen
käyttötarkoituksen muutosta koskeviin periaatteisiin ei tehdä muutoksia.
Hyväksymisvaiheessa kaavan aineistoon lisätään raportti ehdotusvaiheen
palautteesta ja niihin laadituista perustelluista vastineista.
Yleiskaavaehdotuksesta saatu palaute ja siihen tehtävät tarkistukset
käsitellään MRL 66 § 2 mom. ja MRA 18 § tarkoittamassa
viranomaisneuvottelussa ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Jukka Lindfors, Pia Hastio
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§ 62
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 27.1.2021
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 2 Lausunto Hämeenkyrön kunnan Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -
oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta, 01.02.2021
Hankejohtaja
§ 10 Hiedanranta, Vaitinaron vesistötäyttöön liittyvät valvonta- ,
rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 2021, 02.02.2021
§ 11 Tammelan virtuaalimalli 2021, 02.02.2021
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 23 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Tampereen seudun
ammattiopisto Tredun Kivimiehenkadun toimipisteessä, 02.02.2021
§ 28 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun
Santalahdentien toimipisteeseen, suomi toisena kielenä, 03.02.2021
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 12 Tontin 837-60-5831-3 vuokraaminen, 29.01.2021
§ 15 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
arkistonmuodostussuunnitelman hyväksyminen, 29.01.2021
§ 16 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n
Ihmissoihtu -tuotannon tukemiseen, 29.01.2021
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 12 Sammonaukion rakennusurakka 2021, 02.02.2021
§ 13 Pysäköintivirhemaksujen poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä
luopuminen, 02.02.2021
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 6 Geriatrisen takapäivystyksen hankinta, 29.01.2021
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Konsernijohtaja
§ 12 Tampereen Rudolf Steiner -päiväkoti Sinilinnun kannatusyhdistys ry:
n lainan rahoittajan hyväksyminen, 29.01.2021
§ 5 Hervannan toimintakeskuksen E-rakennuksen vesivahingosta
6.8.2020 aiheutuneiden vaurioiden kustannusten korvaaminen
vahinkorahastosta, 28.01.2021
§ 7 Koukkuniemen Koivula-talon sairaalaosasto 25 hormivuodon
vesivahingosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
vahinkorahastosta, 28.01.2021
§ 6 Opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen, 28.01.2021
§ 8 Konsernimääräys: Ajoneuvojen ja työntekijöiden sijainti- ja
paikannustietojen käsittely, 28.01.2021
§ 10 Konsernihallinnon toimintasääntö 1.2.2021, 29.01.2021
§ 11 Konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan siirto
1.2.2021 alkaen, 29.01.2021
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 34 Johtavan sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen
Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hankkeessa, 28.01.2021
§ 36 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen gerontologisessa
sosiaalityössä, 29.01.2021
Pelastusjohtaja
§ 11 Kaluston ja pysyvien vastaavien myynnit vuonna 2020, koontipäätös,
03.02.2021
§ 12 Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittämissopimuksen
hyväksyminen, 03.02.2021
Pormestari
§ 10 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan koulutusryhmään, 02.02.2021
§ 11 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmän kokoonpanon
päivittäminen kaudelle 1.1.2021 - 31.7.2021, 02.02.2021
§ 12 Kulttuuripääkaupunkihankkeelle 2026 nimetyn ECoC-
neuvottelukunnan päivittäminen, 02.02.2021
§ 13 Vieraanvaraisuus Tampereen kansallisten seniorien mieskuoro
KELOT:lle 13.10.2022, 02.02.2021
§ 14 Vieraanvaraisuus ekumeenisen Porvoon kirkkoyhteisön piispojen
kokoukselle 15.10.2021, 02.02.2021
Strategiajohtaja
§ 3 Joulunajan markkinointiyhteistyön toteuttaminen Visit Tampere Oy:n
kanssa, 29.01.2021
Tietohallintojohtaja
§ 19 Kanta-integraatioratkaisun hankinta Effica Sosiaalipalvelut -
tietojärjestelmään Tieto Finland Oy:ltä, 28.01.2021
§ 21 Asiantuntijatyön tilaus jätteenkuljetusrekisterin toteutukseen Gispo
Oy:lta, 02.02.2021
§ 22 Asiantuntijatyön tilaus PALM-työkalun toteutukseen Ubigu Oy:ltä,
02.02.2021
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§ 23 Tampereen kaupungin erillissivustojen suunnittelu ja toteuttaminen
WordPress Multisite -alustalla, 02.02.2021
§ 24 Tampere.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteuttaminen Drupal 9 -
alustalle, 02.02.2021
§ 20 Esisopimus eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä,
01.02.2021

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

5/2021

37 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:7533/00.01.03/2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle kohdan 2) käsittelyn ajaksi.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
2) COVID-19-pandemian tilannekuva
3) Pormestari Lauri Lyly on 4.2.2021 vastaanottanut Intian suurlähettilään
lahjoittaman taulun.
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §57, §59, §60, §61, §63
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
§58
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.

