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Aika
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Paikka

Tampere-talo, kokoustila Duetto 1-2

Käsitellyt asiat
§ 128

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 129

Pöytäkirjan tarkastus

§ 130

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 131

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 132

Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varajäsenen
luottamustoimesta

§ 133

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2021 -
2025

§ 134

Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen
neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025

§ 135

Tontin 837-116-562-5 myynti S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahastolle

§ 136

Ranta-asemakaava Kaustaranjärvi, koskee osin tilaa 837-709-4-2,
kaava nro 8795

§ 137

Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava
yhteistyössä nuorten kanssa – Noora Tapio ym.

§ 138

Valtuustoaloite selvityksen laatimiseksi koululaisten kohtaaman
väkivallan ja vainoamisen laajuudesta Tampereella – Veikko Vallin

§ 139

Valtuustoaloite uusista toimenpiteistä, käytännöistä ja
kiusaamisvilkusta koulukiusaamisen ehkäisemiseksi – Aila Dündar-
Järvinen

§ 140

Valtuustoaloite korona-toimenpiteiden lapsivaikutusten
arvioimiseksi Tampereella - Ari Wigelius ja Inna Rokosa

§ 141

Valtuustoaloite kaupunkisoutuveneiden hankkimiseksi Tampereelle
- Minna Minkkinen ym.

§ 142

Valtuustoaloite tamperelaisen kohteen nimeämiseksi Rosa Emilia
Clayn mukaan - Merve Caglayan ym.

§ 143

Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden
turvallisuuden lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym.

§ 144
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§ 145
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§ 146

LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023

§ 147

LISÄPYKÄLÄ: Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -
pormestariohjelma vuosille 2021-2025
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Saapuvilla olleet jäsenet

Nurminen Ilmari, puheenjohtaja
Sasi Ilkka, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Aaltonen Teemu
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Caglayan Merve
Dundar-Järvinen Aila
Eskelinen Riina-Eveliina
Evilä Tommi
Grönroos Arto
Gustafsson Jukka
Haapa-aho Olga
Halonen-Saari Miila
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Helimo Matti
Hiitti Antti
Höyssä Matti
Ikonen Anna-Kaisa
Ivanoff Antti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Järvenpää Elina
Järvinen Matti
Järvisalo Vilma
Kaivonen Kirsi
Kaleva Lassi
Kampman Ulla
Kiviranta Joonas
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Krasniqi Brigita
Kummola Kalervo
Leino Ida
Loukaskorpi Johanna
Lyly Lauri
Marin Sanna
Machaal Mahmoud
Markkanen Jouni
Minkkinen Minna
Moisander Antti
Molari Anni
Ovaska Jouni
Porttikivi Ilkka

8/2021

3 (71)

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.08.2021

8/2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Puolimatka Marika
Puisto Sakari
Pursiainen Sirpa
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rokosa Inna
Salmi Pekka
Salmijärvi Mirja
Sareila Hanna
Sheikh Liban
Stenhäll Jaakko
Suomela Iiris
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Tynkkynen Oras
Vigelius Joakim
Viitanen Pia
Vikman Sofia
Hinkka Petteri, varajäsen, saapui 18:01
Moisio Jani, varajäsen, poistui 18:01
Muut saapuvilla olleet

Poissa

Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Koukku Kiia, nuorisovaltuuston edustaja
Vuori Arttu, nuorisovaltuuston edustaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Kyöttilä-Vettenranta Tiina, hallintolakimies
Viitaniemi Riikka, lakimies
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Jokinen Aino, hallintosihteeri, poistui 17:15
Kankainen Pauliina, suunnittelija, poistui 18:15
Koivu Eero, tekninen tuki
Koivumäki Jonna, hallintosihteeri, poistui 17:15
Tapiola Jukka, palvelupäällikkö, poistui 17:45
Vuori Miia-Hannele, suunnittelija
Vallin Veikko

Allekirjoitukset

Ilmari Nurminen
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kalle Kaunisto
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Atanas Aleksovski

Ulla-Leena Alppi

Jouko Aarnio

Tiina Kyöttilä-Vettenranta

Riikka Viitaniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi
31.08.2021

Kalle Kaunisto, hallintosihteeri
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§ 128
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston
vahvuus oli 67 valtuutettua.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsussa mainitsemattomien asioiden ottaminen
käsiteltäväksi
Valtuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa käsiteltäväksi
lisäpykälät "Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali
toimikaudeksi 2021 - 2023" ja "Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien
kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025".
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§ 129
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Atanas Aleksovski ja Ulla-Leena Alppi
(varalle Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen).
Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Vuorossa ovat Atanas Aleksovski ja Ulla-Leena Alppi.
Varalla Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen.
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§ 130
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Läsnäolo-oikeus myönnettiin tämän kokouksen aikana seuraavasti:
Hallintosihteeri Aino Jokiselle, suunnittelija Pauliina Kankaiselle, teknisen
tuen asiantuntija Eero Koivulle, hallintosihteeri Jonna Koivumäelle,
palvelupäällikkö Jukka Tapiolalle, lakimies Riikka Viitaniemelle ja
suunnittelija Miia-Hannele Vuorelle.
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§ 131
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Valtuuston strategiawebinaari 25.8.2021
Valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista
alkavaa kymmentä valtuutettua kohden oikeutetaan osallistumaan
25.8.2021 järjestettävään valtuuston ja ylimmän johdon
strategiawebinaariin.
Webinaarissa esitellään kevään aineiston ja pormestariohjelman pohjalta
luotu Tampereen uuden strategian luonnos sekä käydään luonnoksen
jatkovalmistelua suuntaavaa keskustelua. Lisäksi lapset ja nuoret
esittelevät tilaisuudessa oman strategian varjovisionsa.
Strategiawebinaari toteutetaan kello 10.00-14.00. Webinaarin jälkeen on
luottamushenkilöille suunnattu koulutus kuntatalouden perusteista klo
14.00-16.00.
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Kaupunginvaltuusto, § 132, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 332, 09.08.2021
§ 132
Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimesta
TRE:4705/00.00.03/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 132
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Varavaltuutettu Olli-Poika Parviaiselle myönnetään ero varavaltuutetun
luottamustoimesta.
Tiedoksi
Olli-Poika Parviainen, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus 16.6.2021

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 332
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Varavaltuutettu Olli-Poika Parviaiselle myönnetään ero varavaltuutetun
luottamustoimesta.
Perustelut
Tampereen vihreä valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Olli-
Poika Parviainen on pyytänyt 16.6.2021 päivätyllä kirjeellä eroa
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varavaltuutetun luottamustoimesta tultuaan valituksi Hämeenlinnan
kaupunginjohtajaksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta
määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
uuden varavaltuutetun.
Tiedoksi
Olli-Poika Parviainen, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus 16.6.2021
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Kaupunginvaltuusto, § 133, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 333, 09.08.2021
§ 133
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
TRE:4927/00.00.03/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 133
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Ilkka Sasin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus oli
Valitaan kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021 -
2025.
Kokouskäsittely
Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen:
Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2021 - 2025
valitaan
Asp Ari
Ahonen Rimma
Keränen Veera
Moskari Ari
Hinkka Petteri
Roihuvuo Johanna
Tiedoksi
valitut, Maanmittauslaitos Tampere, Luottamushenkilömuutokset, Satu
Franssila, Ari Kilpi
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 333
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valitaan kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021 -
2025.
Perustelut
Kiinteistönmuodostamislain 4 §:n mukaan kiinteistötoimituksen
suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä (toimitusmiehet).
Saman lain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin
perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta
uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden
lautamiehistä säädetään.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaan lautamiehen
tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta
ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan
lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-
vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,
jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa
taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa
taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräämisperusteet
ja määrän vahvistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Uskottuun
mieheen sovelletaan muuten mitä kuntalaissa säädetään kunnan
luottamushenkilöstä.
Tiedoksi
valitut, Maanmittauslaitos Tampere, Luottamushenkilömuutokset, Satu
Franssila, Ari Kilpi
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Kaupunginvaltuusto, § 134, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 334, 09.08.2021
§ 134
Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi
2021 - 2025
TRE:1800/00.01.05/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 134
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Ilkka Sasin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus oli
Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan viisi jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2025.
Kokouskäsittely
Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen:
Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan toimikaudeksi
2021 - 2025 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Länsipuro Joni, varajäsen Rantanen Ilpo
Kaivonen Kirsi, varajäsen Penders Elisa
Helvamo Valeri, varajäsen Siira Elisaveta
Valtakivi Anne, varajäsen Jatuli Severi
Silius Nina, varajäsen Lust Meri
Tiedoksi
valitut, Sisä-Suomen poliisilaitos, Luottamushenkilömuutokset
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 334
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan viisi jäsentä ja
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2025.
Perustelut
Sisä-Suomen poliisilaitos on pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään
edustajansa ja heille varahenkilöt Sisä-Suomen poliisilaitoksen
neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021 - 2025. Poliisihallitus on
vahvistanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan
jäsenmääräksi 51 jäsentä, joista viisi on Tampereen kaupungin edustajia.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
valitut, Sisä-Suomen poliisilaitos, Luottamushenkilömuutokset
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Kaupunginvaltuusto, § 135, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 240, 31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 326, 09.08.2021
§ 135
Tontin 837-116-562-5 myynti S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahastolle
TRE:3668/02.06.02/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 135
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
YIT Suomi Oy:n esittämäksi kaupan ostajaksi hyväksytään S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahasto.
Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin, S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n, välinen 29.6.2021 allekirjoitettu
ehdollinen kauppakirja hyväksytään.
Tiedoksi
S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto/Ville Vääränen ja Niklas Sopanen,
YIT Suomi Oy/Sami Viitanen ja Janne Korja, Virpi Ekholm, Juha Perämaa,
Heli Toukoniemi, Antti Lakka, kitiatalous, sisäinen tarkastus
Liitteet

1 Kh 9.8.2021 Kauppakirja
2 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite Allianssisopimus
3 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite IPT -sopimus
4 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite Luonnos yhteisjärjestelysopimuksesta

Kaupunginhallitus, 31.05.2021, § 240
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.08.2021

8/2021

17 (71)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tontin 837-116-562-5 hinta on 2 400 000 euroa.
Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin ja YIT Suomi Oy:
n, välinen 27.5.2021 allekirjoitettu ehdollinen esisopimus ja kauppakirja
hyväksytään.
Perustelut
Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola) ja YIT Suomi
Oy (YIT) toteuttavat yhdessä Tammelan Stadion -hankkeen. Hanke
toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT-hanke) osapuolten
9.3.2021 tekemän IPT-sopimuksen mukaisesti.
IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki myy alatilan ja asuinkiinteistöjen
rakentamiseen tarkoitetut ja tätä varten muodostetut kiinteistöt
Pohjolalle ja YIT:lle tai heidän osoittamilleen ostajille. Kaupunki on
teettänyt IPT sopimuksen edellyttämällä tavalla kiinteistöistä
arvonmäärityksen kahdella auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla 2020.
Arviokirjat on päivitetty tonttien rekisteröinnin jälkeen huhti- ja
toukokuussa 2021. IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki, Pohjola ja YIT
ovat sopineet tarkemmin kiinteistökaupan ehdoista kehitysvaiheen
toteutussuunnittelun aikana siten, että osapuolet tai määräämänsä
voivat allekirjoittaa kauppakirjat samalla, kun osapuolet päättävät IPT
sopimuksen mukaisen kehitysvaiheen päättämisestä ja siirtymisestä
toteutusvaiheeseen. Tämä kiinteistökauppaa koskeva esisopimus koskee
yhtä seitsemästä IPT- ja allianssihanketta toteuttavasta kauppakirjasta.
Kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskeva esisopimus ja siihen liittyvä
kauppakirja YIT Suomi Oy:n kanssa esitetään hyväksyttäväksi. Tontti
sijaitsee Kalevan Puistotien puolella ja sille toteutetaan pääasiassa
asumista. Päivitettyihin arviokirjoihin perustuen tontin kauppahinnaksi
esitetään 2 400 000 euroa. Esisopimuksen ehtojen täytyttyä, kaupunki
päätöksellään hyväksyy lopullisen kauppakirjan, jossa on yksilöity YIT
Suomi Oy:n määräämä ostaja.
Ostaja ja kiinteistötoimi yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa ovat
laatineet liitteenä olevan kaupungin ja YIT Suomi Oy:n, välisen 27.5.2021
allekirjoitetun ehdollisen kiinteistön kauppaa 837-116-562-5 koskevan
esisopimuksen ja kauppakirjan.
Tiedoksi
YIT Suomi Oy /Sami Viitanen ja Janne Korja, Virpi Ekholm, Juha Perämaa,
Antti Lakka, Heli Toukoniemi, kitiatalous, sisäinen tarkastus
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
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Liitteet

1 Kh 31.5.2021 Esisopimus ja kauppakirja
2 Kh 31.5.2021 Esisopimuksen liite 1 Allianssisopimus
3 Kh 31.5.2021 Esisopimuksen liite 2 IPT-sopimus
4 Kh 31.5.2021 Esisopimuksen liite 3 Yhteisjärjestelysopimus, luonnos

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 326
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
YIT Suomi Oy:n esittämäksi kaupan ostajaksi hyväksytään S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahasto.
Liitteenä oleva, tonttia 837-116-562-5 koskeva, kaupungin, S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n, välinen 29.6.2021 allekirjoitettu
ehdollinen kauppakirja hyväksytään.
Perustelut
Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola) ja YIT Suomi
Oy (YIT) toteuttavat yhdessä Tammelan Stadion -hankkeen. Hanke
toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT-hanke) osapuolten
9.3.2021 tekemän IPT-sopimuksen mukaisesti.
IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki myy alatilan ja asuinkiinteistöjen
rakentamiseen tarkoitetut ja tätä varten muodostetut kiinteistöt
Pohjolalle ja YIT:lle tai heidän osoittamilleen ostajille. Kaupunki on
teettänyt IPT sopimuksen edellyttämällä tavalla kiinteistöistä
arvonmäärityksen kahdella auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla 2020.
Arviokirjat on päivitetty tonttien rekisteröinnin jälkeen huhti- ja
toukokuussa 2021. IPT-sopimuksen mukaisesti kaupunki, Pohjola ja YIT
ovat sopineet tarkemmin kiinteistökaupan ehdoista kehitysvaiheen
toteutussuunnittelun aikana siten, että osapuolet tai määräämänsä
voivat allekirjoittaa kauppakirjat samalla, kun osapuolet päättävät IPT
sopimuksen mukaisen kehitysvaiheen päättämisestä ja siirtymisestä
toteutusvaiheeseen. Tämä kiinteistökauppaa koskeva kauppakirja koskee
yhtä seitsemästä IPT- ja allianssihanketta toteuttavasta kauppakirjasta.
Kiinteistö 837-116-562-5 sijaitsee Kalevan Puistotien puolella ja sille
toteutetaan pääasiassa asumista. Kiinteistön hinta on 2 400 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6. kaupungin ja YIT Suomi Oy:n
27.5.2021 allekirjoitetun ehdollisen kiinteistön kauppaa 837-116-562-
5 koskevan esisopimuksen ja kauppakirjan. Lopulliseen kauppakirjaan on

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.08.2021

8/2021

19 (71)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

esisopimuksen ehtojen mukaisesti yksilöity YIT Suomi Oy:n
määräämä ostaja ja ostajan tietojen lisäksi kauppakirjan kohtaa 9. on
täsmennetty niin, että rakentamattoman tontin luovutusrajoitusten
estämättä YIT voi siirtää tontin kokonaan omistamalleen tai
perustamalleen yhtiölle IPT sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskeva kauppakirja S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahasto ostajana ja YIT Suomi Oy toteuttajana esitetään
hyväksyttäväksi.
Toteuttaja, ostaja ja kiinteistötoimi yhdessä kaupungin lakiyksikön kanssa
ovat laatineet liitteenä olevan kaupungin, S-Pankki Tontti
Erikoissijoitusrahaston ja YIT Suomi Oy:n välisen 29.6.2021 allekirjoitetun
kiinteistön 837-116-562-5 myyntiä koskevan ehdollisen kauppakirjan.
Tiedoksi
S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto/Ville Vääränen ja Niklas Sopanen,
YIT Suomi Oy/Sami Viitanen ja Janne Korja, Virpi Ekholm, Juha Perämaa,
Heli Toukoniemi, Antti Lakka, kitiatalous, sisäinen tarkastus
Liitteet

1 Kh 9.8.2021 Kauppakirja
2 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite Allianssisopimus
3 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite IPT -sopimus
4 Kh 9.8.2021 Kauppakirjan liite Luonnos yhteisjärjestelysopimuksesta
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Kaupunginvaltuusto, § 136, 23.08.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 56, 23.02.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 213, 29.06.2021
Kaupunginhallitus, § 328, 09.08.2021
§ 136
Ranta-asemakaava Kaustaranjärvi, koskee osin tilaa 837-709-4-2, kaava nro 8795
TRE:6158/10.02.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 136
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.
Päätösehdotus oli
Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu
15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään.
Tiedoksi
hakija, Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa
Lehtonen, Jaana Huttunen, milla@suunnittelemo.fi, elina@suunnittelemo.
fi, petra@suunnittelemo.fi, muistutuksen jättäjä 1 kpl
Liitteet

1 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake

Yhdyskuntalautakunta, 23.02.2021, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Ranta-asemakaavaehdotus nro 8795 (päivätty 7.9.2020, tarkistettu
15.2.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 7.9.2020 päivätyn ja
15.2.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8795.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8795
Diaarinumero: TRE:6158/10.02.01/2019
Kaavan laatija: Suunnittelemo Oy, arkkitehti Petra Pammo
TIIVISTELMÄ
Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee noin 12 km pohjoiseen Terälahdesta.
Tampereen keskustaan on maanteitse matkaa noin 50 kilometriä ja
linnuntietä noin 30 kilometriä.
Kaustaran tilan pinta-ala on noin 36 ha ja se on rekisteröity vuonna 1922.
Tilalla on rantaviivaa yhteensä 540 metriä.
Kaavan tavoitteet
Ranta-asemakaavan hakijan tavoitteena on muuttaa nykyinen
rantasaunan rakennuspaikka omaksi lomarakennuspaikaksi, joka sisältää
saunarakennuksen laajentamisen lomarakennukseksi sekä uuden
saunan rakentamisen. Kaustaran tilan 709-4-2 talouskeskuksen
rakennusoikeutta lisätään, ja muodostetaan talouskeskukselle uusi
rantasaunapaikka.
Tilalle haettiin poikkeuslupaa rannalla sijaitsevan saunan laajentamiseksi
ja uuden lomarakennuksen rakentamiseksi. Yhdyskuntalautakunta
hyväksyi hakemuksen kokouksessaan vuonna 2017, mutta naapurin
valituksen kautta päätös kumottiin hallinto-oikeudessa kesällä 2018.
Hallinto-oikeus katsoi, että uudisrakentaminen tulee ratkaista ranta-
asemakaavalla.
Ranta-asemakaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta
rakennusoikeuden lisäämiseen talouskeskuksen rakennuspaikalle sekä
saada uusi rakennuspaikka rantaviivan tuntumaan rantasaunaa varten.
Talouskeskuksen rakennusoikeuden määrä vastaa tällöin
rakennusjärjestyksessä sallittua rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeuden määrää 500 m2. Olemassa oleva
rantasaunan rakennuspaikka muutetaan lomarakennuspaikaksi ja
lisätään sen rakennusoikeutta vastaamaan hakijan
poikkeuslupahakemuksen toimenpidettä.
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Tällä hetkellä rantayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaisesti
Kaustaran tilan rantaosuudelle on rakennusoikeutta 1,34 loma-
asuntoyksikköä ja näin ollen tavoitteena on saada uusi
lomarakennuspaikka osoitettua Kaustaranjärven pohjoispuolelle
olemassa olevan saunan paikalle.
Uuden lomarakennuspaikan ja Kaustaran tilan rantasaunan
käyttötarkoitukset ovat hakijan omaa loma-asumista sekä pienimuotoista
vuokraustoimintaa ulkopuolisille, mikä toimii lisäelinkeinona Kaustaran
tilan maatalouden tukemiseen.
Kaavaprosessin vaiheet
Aloitteen ranta-asemakaavan laadinnasta on tehnyt alueen
maanomistaja.
Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 17.9.-8.10.2020. Aineisto
lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.
Valmisteluaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Lausunnon
kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan
maakuntamuseo ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu sekä
viheralueet ja hulevedet -yksikkö.
Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnossa ja saaduissa mielipiteissä
korostuivat rakennusoikeuden määrä sekä rakennuspaikkojen
lukumäärä. Myös luontoselvityksen laatua arvosteltiin. Lausunnoista ja
mielipiteistä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.
Ely-keskus ei hyväksynyt kaavaratkaisua, koska se poikkeaa voimassa
olevasta rantayleiskaavasta. Rantaan tukeutuvien
lomarakennuspaikkojen määrää on vähennettävä. Kaavaehdotusta
muutettiin maanomistajan aloitteesta. Luonnoksessa esitettyjen kahden
lomarakennuspaikan sijaan rantaan esitetään yksi uusi
lomarakennuspaikka sekä maatilan talouskeskuksen saunarakennus.
Maatilan talouskeskuksen yhteyteen on perinteisesti annettu rakentaa
yksi saunarakennus, vaikkei sitä kaavaan ole merkittykään.
Kokonaisrakennusoikeutta vähennettiin luonnoksen 875 m2:stä 615 m2:
iin. Kaavaselostuksessa on esitetty mitoituslaskennat, jonka mukaan nyt
esitetty ratkaisu on puollettavissa. Luontoselvitys on tarkistettu
kaupungin biologilla. Luontoarvojen puolesta ei ole rajoitteita esitetylle
rakentamiselle. Alueelle on myös tehty arkeologinen inventointi, jonka
tuloksena ei paikannettu muinaisjäännöskohteita.
Ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava koostuu talouskeskuksen korttelialueesta AM, loma-
asuntojen korttelialueesta RA, tiealueesta sekä maa- ja
metsätalousalueesta.
Ranta-asemakaavalla on osoitettu kerrosalaa yhteensä 615 m2, joka on
jaettu kahdelle rakennuspaikalle, joista maatilan talouskeskukselle 460
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m2 ja sen rakentamattomalle rannalle 40 m2 (saunarakennus). Uudelle ja
osittain rakennetulle lomarakennuspaikalle on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä 115 m2. Rakentamatonta rantaviivaa jää
yhteensä noin 420 m.
Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävillä olon aikana lausunnot
Pirkanmaan Ely-keskukselta sekä Pirkamaan maakuntamuseolta.
Tiedoksi
Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, petra@suunnittelemo.fi,
elina@suunnittelemo.fi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 23.2.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 23.2.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 23.2.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 23.2.2021 Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta
ja kaavan laatijan vastineet
2 Oheismateriaali YLA 23.2.2021 Havainnekuva
3 Oheismateriaali YLA 23.2.2021 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali YLA 23.2.2021 Arkeologinen inventointi
5 Oheismateriaali YLA 23.2.2021 Rakennetun ympäristön inventointi

Yhdyskuntalautakunta, 29.06.2021, § 213
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu
15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 17.9.2020 päivätyn ja
15.2.2021 sekä 21.6.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8795.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
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Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8795
Diaarinumero: TRE:6158/10.02.01/2019
Kaavan laatija: Suunnittelemo Oy, arkkitehti Petra Pammo
Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 25.2.-29.3.2021. Ehdotuksesta
saatiin 2 lausuntoa (ely-keskus ja maakuntamuseo) sekä yksi muistutus.
Palautteen pohjalta suojeltavan alueen osa-aluemerkintää täydennettiin
määräyksellä sekä saunan rakennusalaa muutettiin AM-korttelialueelta M-
alueelle. Lausunnoista ja muistutuksesta on tehty vastineet ja ne ovat
kaavan liitteenä.
Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan
toteutumista.
Tiedoksi
Ylan päätöksestä: muistutuksen jättäjä 1 kpl, Kv:n päätöksestä: hakija,
Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen,
Jaana Huttunen, milla@suunnittelemo.fi, elina@suunnittelemo.fi,
petra@suunnittelemo.fi, muistutuksen jättäjä 1 kpl
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Vastineet lausuntoihin ja muistutukseen
2 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Havainnekuva
3 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Arkeologinen inventointi
5 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Rakennetun ympäristön inventointi

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 328
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Kaustaran ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 17.9.2020, tarkistettu
15.2.2021 ja 21.6.2021) hyväksytään.
Tiedoksi
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hakija, Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa
Lehtonen, Jaana Huttunen, milla@suunnittelemo.fi, elina@suunnittelemo.
fi, petra@suunnittelemo.fi, muistutuksen jättäjä 1 kpl
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavakartta
2 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 29.6.2021 Ranta-asemakaavan seurantalomake
1 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Rakennetun ympäristön inventointi
2 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Arkeologinen inventointi
3 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Luontoselvitys
4 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Havainnekuva
5 Oheismateriaali YLA 29.6.2021 Vastineet lausuntoihin ja muistutukseen
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Kaupunginvaltuusto, § 137, 23.08.2021
Keskusvaalilautakunta, § 86, 21.06.2021
Kaupunginhallitus, § 340, 09.08.2021
§ 137
Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten
kanssa – Noora Tapio ym.
TRE:3319/00.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 137
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128 6993,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Noora Tapion ym. valtuustoaloite sekä keskusvaalilautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin
toimenpiteisiin.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Noora Tapio
2 Kuntaan tulevat ennakkoäänet Tampereella kuntavaalit 2021

Keskusvaalilautakunta, 21.06.2021, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa, Katja Korhonen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Katja Korhonen, Lakimies
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion ym. valtuustoaloite merkitään tiedoksi.
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Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Noora Tapion ym. 18.5.2020 päivätyssä valtuustoaloitteessa vaaditaan,
että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja
vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä alueen nuorten kanssa ja sijoitetaan
nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin. Äänestyspaikkojen
sijoittaminen nuorilähtöisesti on konkreettinen teko nuorten
osallisuuden vahvistamiseksi. Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että
keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen
sijainnista nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella
yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien,
nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa
Vaalilaissa on ohjeistusta yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista vain hyvin vähän. Oikeusministeriö sen
sijaan antaa kunnanhallituksille ohjekirjeen vaalien toimittamisesta ja
tämä kirje sisältää yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, missä niin
ennakkoäänestyksen, kuin vaalipäivänkin, äänestyspaikkojen tulisi sijaita.
Lähtökohtana ohjeen mukaan on mahdollisimman pysyvät yleiset
ennakkoäänestyspaikat eli niiden olisi hyvä pysyä samoina vaaleista
toiseen. Näin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät, missä
äänestyspaikka on.
Keskusvaalilautakunta pyysi 22.9.2021 asiasta lausuntoa Tampereen
kaupungin nuorisovaltuustolta, isoimmilta oppilaskunnilta ja
opiskelijayhdistyksiltä, Tampereen kaupungin nuorisopalveluilta ja
Tampereen kaupungilta yhteiskunnalliseen toimintaan toiminta-
avustusta hakeneilta ja yhteystietonsa antaneilta nuorisoyhdistyksiltä.
Lausuntopyyntöön saatiin neljä vastausta. Vastauksen antoivat
Tampereen Vasemmistonuoret, Tampereen ylioppilaskunta, Tampereen
nuorisovaltuusto sekä Ohjaamo ja Tampereen kaupungin Työllisyys- ja
kasvupalvelujen yhteisen nuorten kehittäjäryhmä.
Yhtenä näkökulmana lausunnoissa tuli esiin, että äänestyspaikan
sijainnilla ei niinkään ole suurta merkitystä, koska osa nuorista eivät
tiedä, ketä äänestää ja politiikka ei myöskään kiinnosta niin paljon, että
nuori jaksaisi perehtyä ehdokkaisiin. Lausunnoissa tuli esiin myös, että
äänestäminen on tuotava lähelle nuoria eli äänestyspaikkojen sijainti
sinne missä nuoret ovat. Useammassa lausunnossa todettiin, että
äänestyspaikkoina toimisivat hyvin esimerkiksi kauppakeskukset,
suuremmat kaupat, täysi-ikäisille suunnatut nuorisotilat ja kirjastot.
Mahdollisiksi äänestyspaikoiksi nostettiin myös lukiot ja ammatilliset
oppilaitokset. Lausunnoissa todettiin myös, että korkeakouluihin (TAMK
ja TUNI) on edelleen tärkeää saada äänestyspisteet (kuntavaaleissa 2021
Tampereen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ilmoittivat,
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että ennakkoäänestystä kuntavaaleissa ei voida järjestää Tampereen
yliopiston eikä ammattikorkeakoulun tiloissa koronarajoituksista
johtuen).
Neljästä saadusta lausunnosta kolmessa nostettiin Nuorten
kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 ehdotuksena ennakkoäänestyspaikaksi.
Monitoimitalon sijainti perusteltiin keskeiseksi ja käteväksi.
Lausunnossa todettiin myös, että lisäksi sen kohderyhmään kuuluu
äänestysikäisiä sekä äänestysikää lähestyviä nuoria, mikä edesauttaa
vaalien tekemistä tutuksi myös niille nuorille, jotka pääsevät
äänestämään vasta seuraavissa vaaleissa.
Kuntavaaleissa 2021 Tampereella oli yhteensä 19
ennakkoäänestyspaikkaa. Uusina ennakkoäänestypaikkoina näistä olivat
Tampereen Urheilu- ja Messukeskus, kauppakeskus Duo, kauppakeskus
Ratina, kauppakeskus Tullintori sekä Nuorten kulttuurikeskus
Monitoimitalo 13. Paikkojen määräämisessä kiinnitettiin huomiota
saaduissa lausunnoissa nousseisiin ehdotuksiin nuoria kiinnostavista
ennakkoäänestyspaikoista.
Vaalipäivän äänestyspaikat ovat vakiintuneet ja niissä äänestys on
pääosin Tampereen kaupungin koulujen tiloissa.
Uudet ennakkoäänestyspaikat toimivat yleisesti ottaen hyvin. Uusien
paikkojen haaste yleisesti on saada äänestäjät löytämään uusi
äänestyspaikka. Äänestäjiä kävi uusissa kohteissa odotettu määrä.
Monitoimitalosta saadun palautteen mukaan Monitoimitalo oli
tunnelmaltaan ja tiloiltaan toimiva ennakkoäänestyspaikka. Useita nuoria
äänestäjiä kävi Monitoimitalon henkilökunnan kannustamana etenkin
iltaisin äänestämässä. Monitoimitalo toimi myös vaalipäivän
äänestyspaikkana. Kauppakeskukset Duo, Ratina ja Tullintori koettiin
toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi. Saadun palautteen perusteella
äänestäjät kokivat paikat helpoiksi, koska äänestäminen hoitui samalla,
kun hoiti muita asioita. Kauppakeskuksissa äänestäjien ikähaarukka
vaihteli ja myös nuorisoa kävi äänestämässä.
Liitteenä on yhteenveto kävijämääristä Tampereen kaupungin eri
ennakkoäänestyspaikoissa.
Liitteet

1 Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten
kanssa.pdf
2 Kuntaan tulevat ennakkoäänet Tampereella kuntavaalit 2021

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 340
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion ym. valtuustoaloite sekä keskusvaalilautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloite ei anna aihetta muihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Keskusvaalilautakunta käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan
21.6.2021.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Noora Tapio
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Kaupunginvaltuusto, § 138, 23.08.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 19, 21.01.2021
Kaupunginhallitus, § 341, 09.08.2021
§ 138
Valtuustoaloite selvityksen laatimiseksi koululaisten kohtaaman väkivallan ja vainoamisen
laajuudesta Tampereella – Veikko Vallin
TRE:6146/12.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 138
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Veikko Vallinin valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kannatus: Jani Moisio
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, josta oli
äänestettävä. Puheenjohtajan äänestysesitys: Lassi Kalevan
palautusehdotuksen hyväksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Palautusesitys hylättiin
äänin 11-56.
Äänestykset
Lassi Kalevan palautusehdotus
Palautusehdotuksen hyväksyminen JAA
Asian käsittelyn jatkaminen EI
Jaa
Lassi Kaleva
Sakari Puisto
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Joonas Kiviranta
Aarne Raevaara
Antti Moisander
Jani Moisio
Joakim Vigelius
Arto Grönroos
Teemu Aaltonen
Anni O Molari
Marika Puolimatka
Ei
Minna Minkkinen
Ulla-Leena Alppi
Sirpa Pursiainen
Matti Helimo
Petri Rajala
Oras Tynkkynen
Pekka Salmi
Antti Ivanoff
Sofia Vikman
Merve Caglayan
Jouni Ovaska
Noora Tapio
Olga Haapa-aho
Aila Dundar-Järvinen
Lauri Lyly
Sanna Marin
Jaakko Mustakallio
Ilkka Porttikivi
Kirsi Kaivonen
Johanna Loukaskorpi
Anneli Taina
Sofia Julin
Inna Rokosa
Atanas Aleksovski
Mikko Aaltonen
Jouni Markkanen
Sari Tanus
Anneli Kivistö
Antti Hiitti
Liban Sheikh
Miila Halonen-Saari
Anne-Mari Jussila
Riina-Eveliina Eskelinen
Anna-Kaisa Ikonen
Ilmari Nurminen
Vilhartti Hanhilahti
Milka Hanhela
Leena Kostiainen
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Mahmoud Machaal
Vilma Järvisalo
Brigita Krasniqi
Hanna Sareila
Jukka Gustafsson
Ida Leino
Iiris Suomela
Tommi Evilä
Ulla Kampman
Matti Höyssä
Jaakko Stenhäll
Kalervo Kummola
Ilkka Sasi
Elina Järvenpää
Aleksi Jäntti
Matti Järvinen
Mirja Salmijärvi
Pia Viitanen
Tiedoksi
Veikko Vallin, Ulla Ojalammi, Petri Peltonen, Ville Raatikainen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 21.01.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Veikko Vallinin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Veikko Vallin esittää selvityksen tekemistä kiusaamisilmiön laajuudesta
kaupunkitasoisesti perusteina mm. resurssien suuntaaminen ja
taustatekijöiden kartoittaminen. Lisäksi hän esittää tutkimusta avoimien
oppimisympäristöjen vaikutuksesta koululaisten levottomuuteen.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään.
Koulussa tapahtuva kiusaaminen ja viimeaikaiset väkivallanteot lasten ja
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nuorten keskuudessa ovat herättäneet huolta. Kaltoinkohtelulla on
vakavat seuraukset, jotka heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden koulun
toimintakulttuuria ohjaavissa periaatteissa määritellään, että
kiusaamiseen ja kaikenlaiseen epäasialliseen käyttäytymiseen tulee
puuttua. Koska kiusaamiseen liittyvää toimintaa on myös varsinaisen
kouluajan ulkopuolella tai sellaisessa muodossa, joka on aikuisten
katseilta piilossa, on huoltajien ja koulun välinen yhteistyö tärkeä osa
kiusaamisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Jokainen koulu on
laatinut kiusaamisen ehkäisyyn oman suunnitelman ja toimintamallin,
joka käsitellään lukuvuosittain koulun henkilöstön (ja oppilaiden) kanssa.
Monen oppiaineen osalta käsitellään joka vuosi tunne-, vuorovaikutus- ja
turvataitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Näissä tavoitteena on myös
kiusaamisen ehkäisy sekä tuoda esiin malleja, joiden avulla kiusaamiseen
voidaan puuttua.
Joka toinen vuosi toteutettava kouluterveyskysely antaa niin kaupunki-
kuin koulukohtaista tietoa. Tämän tiedon pohjalta
lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan painopisteet seuraavalle
lukuvuodelle. Lukuvuonna 2020-21 painopisteet ovat päihdemyönteisyys
ja siihen vaikuttaminen, seksuaalinen ahdistelu (yläkoulu), yksinäisyys ja
tyttöjen ahdistuneisuus ja kohtaamattomuus opettajien taholta
(yläkoulu).
Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2021 yhdeksi painopisteeksi
lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamiseksi on kirjattu
koulurauhan ja turvallisuuden lisääminen. Painopisteen toteuttaminen
on jo aloitettu mm. Notercow-mobiilisovellutuksen pilotoinneilla
muutamassa yläkoulussa. Sovelluksen avulla voi saada heti asiantuntija-
apua kiusaamistilanteessa. Lisäksi koulut tekevät itsearvioinnin
yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössään tätä varten luoduilla
yhteisöllisyyden portailla.
Kouluille on annettu tueksi Hyvinvointikysely-lomake, jota he käyttävät
laajasti oppilaiden hyvinvoinnin selvittämiseksi lukuvuoden aikana,
yleensä syksyisin. Kysely sisältää neljä kokonaisuutta. Siinä kartoitetaan
(1) oppilaiden käsityksiä omasta koulusta, luokasta sekä itsestään (2)
sosiaalisista suhteita, (3) käyttäytymistä ja toisen kohtelemista
/huomioimista sekä (4) kiusaamista. Kiusaamisosiossa kysytään,
kiusataanko tai onko aiemmin kiusattu itseä tai muita, miten, missä,
kuinka usein, ja mitä se on aiheuttanut, ja onko oppilas kertonut
kiusaamisesta jollekin. Lisäksi kysytään, onko oppilas itse viime aikoina
kiusannut muita, ketä, miten ja miksi. Kyselyihin vastataan aina omalla
nimellä, jotta asiaan voidaan puuttua ja työskennellä asianosaisten
oppilaiden/luokkien kanssa asiaankuuluvalla tavalla. Suosituksena on,
että opettaja keskustelee tuloksista oman luokkansa kanssa.
Laajemmin tulokset viedään koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän
tietoon, jotta ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa esim.
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koulukohtaista suunnitelmaa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä. Tulokset käydään läpi myös pedagogisen
tuen tiimeissä yhteistyössä opettajan ja oppilashuollon henkilöstön
kanssa. Näin saadaan käsitys koulun kokonaistilanteesta ja tuen tarpeista
sekä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä. Tulokset tulee ottaa huomioon
myös kehitettäessä turvallista kouluyhteisöä ja toimintakulttuuria.
Kaupunkitason tiedonkeruuta edellä mainituista asioista ollaan
edistämässä, koska viime keväänä etäopetuksen aikana asia jäi koronan
jalkoihin. Kyselyjen osalta on tärkeää, että niissä on tunnistetiedot
puuttumisen mahdollistamiseksi. Kaupunkitason kyselyiden anonyymius
antaa vastauksia eri näkökulmasta.
Tällä hetkellä Wilma-oppilastietojärjestelmän kautta on tarjolla
palautelinkki oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle vastata yhteisöllisen
oppilashuollon kyselyyn koko kaupunkitasolla. Palautteessa kysytään
hyvinvoinnin eri osa-alueista kouluyhteisön näkökulmasta ja siinä on mm.
mahdollisuus kertoa mahdollisista kiusaamistapauksista kouluissa.
Tuosta palautekoonnista saadaan kaupunkitason sekä koulukohtaisia
palautteita ja kehittämisehdotuksia, toivottavasti myös turvallisuuteen
liittyen. Palaute annetaan nimettömänä.
Nykyinen oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan aktiivisuutta sekä
vuorovaikutusta eri-ikäisten kesken edellyttää kouluilta monenlaisia
oppimisympäristöjä. Edelleenkin perinteiselle luokkahuoneelle on
tarvetta, mutta sen lisäksi tarvitaan paljon joustavia tiloja, joissa voidaan
työskennellä yksin tai pienissä ryhmissä. Tampereella ei ole sellaisia
kouluja, joissa olisi varsinaisia avoimia oppimisympäristöjä siten kuin
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Uudisrakentamisessa ja
remontoinnissa on päädytty enemmänkin muuntojoustaviin ratkaisuihin,
joissa on toki mahdollisuus suuriin ja pieniin tiloihin. Näiden tilojen käyttö
mahdollistaa, ja samalla myös edellyttää, uudenlaista tapaa oppia ja
opiskella. Oppimisympäristöjen on todettu vaikuttavan oppimiseen eri
tavoin ja siitä, miten oppilaat nämä tilat kokevat, on myös saatu erilaisia
tutkimustuloksia. Tätä ovat tutkineet mm. Raija Kattilakoski omassa
väitöstyössään sekä kasvatustieteen professori Laura Hirsto ja tutkija
Anna Kokko omassa tutkimuksessaan.
Tällä hetkellä meneillään oleva poikkeuksellinen aika varmasti myös
heijastuu lapsiin ja nuoriin. Tämän vuoksi on hyvä, että kaupunkitasoista
tietoa kerätään Hyvinvointikyselyn sekä oppilashallintojärjestelmän
avulla. Saatujen tulosten pohjalta voidaan kohdentaa resurssia sinne,
missä sitä tarvitaan ja siten ennakoida mahdolliset tuen tarpeet jo
hyvissä ajoin.
Sekä kouluterveyskysely että Hyvinvointikysely yhdessä muodostavat
kokonaisuuden, jonka avulla muodostuu kokonaiskuva tamperelaisten
lasten ja nuorten hyvinvoinnista, josta yksi tärkeä osa on kiusaamisen
kokemus niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Lisäksi on kehitetty anonyymia
oppilashuollon palautejärjestelmää, jossa henkilö voi kertoa
nimettömänä mahdollisesta kiusaamisesta. Tärkeää on, että koulujen
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henkilöstö reagoi nopeasti, kun kiusaaminen tulee aikuisten tietoon.
Lisäksi ennaltaehkäisevän työn merkitys on suuri. Se on keskiössä, kun
kehitetään koulujen turvallista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Edellä
mainitut toimenpiteet huomioiden erillistä kyselyä ei tarvita. Koska
Tampereella ei ole sellaisia kouluja, joissa olisi varsinaisia avoimia
oppimisympäristöjä, tutkimusta ei voi suorittaa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 341
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Veikko Vallinin valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Veikko Vallin, Ulla Ojalammi, Petri Peltonen, Ville Raatikainen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 139, 23.08.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 100, 23.06.2021
Kaupunginhallitus, § 342, 09.08.2021
§ 139
Valtuustoaloite uusista toimenpiteistä, käytännöistä ja kiusaamisvilkusta
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi – Aila Dündar-Järvinen
TRE:7633/12.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 139
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, opetuspäällikkö
Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Kristiina Järvelä, Ulla Ojalammi
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 23.06.2021, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järvinen (sd) esittää valtuustoaloitteessaan, että Tampereen
kaupunki kartoittaa, selvittää ja ottaa käyttöön aloitteessa kuvattuja uusia
toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn. Lisäksi Aila Dündar-Järvinen
esittää, että Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuuden
kiusaamisvilkun käyttöönottoon kouluissa.
Vuonna 2016 voimaan astuneet esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelmat painottavat jokaiselle oppilaalle mahdollisimman
turvallisen työympäristön merkitystä. Samalla myös taataan
mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseen ja siihen liittyviin seikkoihin.
Oppilaita tulee tukea arjen kohtaamisissa, riitojen selvittelyssä ja terveen
itsetunnon rakentamisessa sekä ihmisoikeuksien omaksumisessa.
Opetussuunnitelma velvoittaa kouluja laatimaan erillisen suunnitelman
kiusaamisen, väkivallalta suojaamisen ja häirinnän ehkäisyksi.
Suunnitelma tehdään kaikissa kouluissa ja se koskee kaikkia luokka-
asteita. Suunnitelman toteutuksen tukena kouluilla on käytössään
ohjauksen huoneentaulut, jotka tukevat vuorovaikutuksen, osallisuuden,
ryhmähengen, turvallisen arjen ja oppilaan itsetunnon kehittymisen
ikätaso huomioiden.
Tamperelaiset koulut toteuttavat kiusaamisen ehkäisyyn, tunnistamiseen
ja kiusaamistilanteiden ratkaisuun useita erilaisia toimintamalleja.
Tampereella parhaillaan jalkautettavassa yhteisöllisen oppilashuoltotyön
vuosikellossa on velvoittavana linjauksena tehdä jokaisessa yksikössä
kaikille oppilaille hyvinvointikysely vuosittain. Kyselyssä selvitetään
kouluviihtyvyyteen, koulutyöskentelyyn, kaverisuhteisiin,
käyttäytymiseen, toisen kohtelemiseen ja kiusaamiseen liittyviä asioita.
Myös tämän kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan varhaiset luokka-
ja koulutasoiset tukitoimet. Koko kaupungin tasolla oppilaiden
hyvinvointia seurataan THL:n Kouluterveyskyselyn avulla. Uusimman
kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2021. Kaupunkitasoisen tiedon
keruuta vahvistetaan teettämällä 3. ja 7. luokkien kaikilla oppilailla
toukokuussa 2021 hyvinvointikysely, jossa sosiaaliset suhteet ja
kiusaaminen tulee tarkoin kartoitetuksi. Luokat on valittu esi- ja
alkuopetuksen sekä alakoulunivelten seuraamiseksi erityisesti
huomioiden, että kouluterveyskysely ei ulotu näille vuosiluokille.
Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeässä roolissa myös toimintakulttuurin
kehittäminen sellaiseksi, että se ei salli kiusaamista. Yhteisöllisyyden
tukemiseksi koulun arkea on vahvistettu mm. kouluvalmentajilla.
Lukuvuonna 2020-21 on otettu käyttöön tunne- ja vuorovaikutustaitojen
opettamisen kokonaisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
perusopetuksessa. Tämä moniammatillisesti laadittu opetuspaketti
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huomioi myös kiusaamisen ehkäisyn näkökulman arjen tilanteissa.
Kokonaisuus tarjoaa monia eri mahdollisuuksia ja toimintamalleja
koulujen käyttöön.
Kiusaamistilanteisiin puututaan kaikilla koululla. Jokaisella koulun
aikuisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja jokaisen lapsen tai
nuoren tulee ilmoittaa siitä. Kaikilla koululla toimivilla sekä huoltajilla
tulee olla käsitys siitä, miten koulussa toimitaan kiusaamistilanteissa ja
niiden ehkäisyssä. Tiedottamisessa ja yhteistyössä mm. kiusaamisen
osalta on varmasti kehittämisen tarvetta. Huoltajilla, oppilailla ja
henkilöstöllä on ollut mahdollisuus syksystä 2020 alkaen antaa palautetta
jatkuvasti Wilma -järjestelmässä avoinna olevan Yhteisöllisen
oppilashuoltotyön palautelinkin kautta. Palautekyselyssä on mm.
sääntöihin, toisten kohteluun sekä turvallisuuteen ja kiusaamiseen
puuttumiseen liittyvä arviointimahdollisuus. Koulukohtaiset tulokset
välitetään tiedoksi oppilashuoltoryhmille.
Kiusaamisen kitkemisessä tiivis yhteistyö huoltajien ja muiden
sidosryhmien kanssa on tärkeää erityisesti kiusaamisen tunnistamisen ja
varhaisen puuttumisen näkökulmista. Etenkin verkossa tapahtuvaan
kiusaamiseen puuttumisen osalta yhteistyö on hyvin tärkeää, koska
huoltajat ovat vastuussa siitä, millaisia sovelluksia heidän lapsensa
käyttävät. Koulussa opastetaan turvalliseen ja mielekkääseen sosiaalisen
median käyttöön, verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja
tietoturvaan. Jokaisen oppilaan ja tämän huoltajan/huoltajien kanssa
käydään vuosittain oppimiskeskustelu, jossa myös sosiaaliset suhteet ja
tilanteet sekä käytös muita kohtaan käsitellään kaikkien osapuolten
näkökulmasta. Keskustelussa käydään läpi myös kiusaamiseen liittyviä
asioita. Tampereen perusopetuksessa on tarjolla sosiaalisen median
sovellus, Someturva, jonka käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa.
Nykyisiä toimenpiteitä vahvistamalla, lasten tervettä kasvua tukemalla,
moniammatillisella ja monipuolisella yhteistyöllä myös huoltajien
suuntaan voidaan torjua kiusaamista monin keinoin. Yhteenvetona
voidaan todeta, ja Helsingin toimenpideohjelmaan viitaten, että
1. Tampereella on käytössä omat hyvinvointimittarit.
2. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetuskokonaisuus on
Tampereella jalkauttamisvaiheessa.
3. Luokkien ja ryhmien säännöt laaditaan/päivitetään aina lukuvuoden
aluksi.
4. Ryhmäyttämiseen on koulukohtaiset käytännöt. Sen vahvistaminen
on huomioitu Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellossa.
5. Jokaisessa yksikössä on sovittu 6. -7. luokkien nivelvaiheen
siirtymät/ ryhmäyttämissuunnitelma. Mielenterveyden tukemisen
interventiot ja psykoedukaatio on huomioitu em. vuosikellossa.
Nämä suunnitellaan koulutalokohtaisesti.
6. Sähköisenä nimettömänä palautekanavana on Wilman
oppilashuollon palautelinkit. Erillistä lomaketta kiusaamisasioiden
ilmoittamiseen ei ole. Kiusaamisasioissa toivotaan välitöntä ja

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.08.2021

8/2021

39 (71)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

suoraa yhteydenottoa opettajaan/koulun
oppilashuoltohenkilöstöön. Tampereen kaupungin verkkosivuilta
sekä koulutuksen että sosiaali- ja terveyspalveluiden
palveluryhmistä löytyy tietoa ja toimintaohjeita kiusaamistilanteisiin.
7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaamisen käytännöt ja dokumentointi
ovat kehittämiskohteena.
8. Koulukohtainen oppilaiden suojaamiseen (väkivalta, kiusaaminen,
häirintä) liittyvä suunnitelma laaditaan yhdessä, ja siihen päivitetään
koulukohtaisesti toimijoiden vastuut.
9. Kouluissa on käytössä osallistavia konfliktinratkaisumalleja (esim.
verso ja Kivakoulu).
10. Kiusatuksi tulleet ohjataan oppilashuollon palveluiden piiriin ja
siellä sovitaan oppilaan luottoaikuisesta ja hänen tuestaan
oppilaalle.
11. Tutustutaan moniammatillisen yhteistyön toimintamalleihin, kuten
Aseman lasten K0 toimintaan.
12. Oppilaita koulutetaan vuosittain tukioppilastoimintaan.
13. Vertaistukitoiminnan muotoja kartoitetaan.
Näin ollen todetaan, että Tampereella toimenpiteitä pääosin toteutetaan
jo. Kiusaamisvilkulla ei nykyisten toimenpiteiden lisäksi todeta olevan
lisäarvoa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka Paavola poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 342
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
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Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Kristiina Järvelä, Ulla Ojalammi
Liitteet
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Kaupunginvaltuusto, § 140, 23.08.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 101, 23.06.2021
Kaupunginhallitus, § 343, 09.08.2021
§ 140
Valtuustoaloite korona-toimenpiteiden lapsivaikutusten arvioimiseksi Tampereella - Ari
Wigelius ja Inna Rokosa
TRE:7632/05.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 140
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ari Wigeliuksen ja Inna Rokosan valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys-
ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ari Wigelius, Inna Rokosa, Tiia Heinäsuo
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 23.06.2021, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Ari Wigeliuksen ja Inna Rokosan valtuustoaloite ja siihen annettu
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Ari Wigelius ja Inna Rokosa ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan korona-
toimenpiteiden lapsivaikutusten arvioinnin käynnistämistä, jossa kuullaan
mahdollisimman laajasti lasten omaa asiantuntemusta.
Vuoden 2020 alkupuolella Suomeen levinnyt koronaepidemia aiheutti
monia muutoksia kuntien palveluissa. Kuten valtuustoaloitteessa
todetaan, suosituksia on tehty sekä kansallisella että paikallisella tasolla.
Paikallisen tason linjauksia on tehnyt Pirkanmaan alueellinen
pandemiaohjausryhmä eli "koronanyrkki", jonka tehtävänä on ollut
koordinoida alueellista viranomaistyötä ja toimenpiteitä. Ryhmä on
kokoontunut viikoittain seuraten epidemiatilannetta sekä epidemian
hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Tampereella
on toimittu "koronanyrkin" ohjeistusten mukaan.
Suomessa eri tahot ovat selvittäneet tehtyjen rajoitusten ja linjausten
vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Selvityksiä ovat tehneet
muun muassa valtioneuvosto, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Pelastakaa
Lapset ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tampereella korona-
aikana on tehty kyselyjä nuorille, perheille sekä lasten, nuorten ja
perheiden kanssa toimiville työntekijöille: perusopetuksen
asiakastyytyväisyyskysely, opettajien ja opiskelijoiden etäopetusjakson
kokemukset kaupungin lukioissa, kysely sosiaali- ja terveyspalvelujen
työntekijöille sekä kokemukset etäopiskelusta Tredussa. Tampereen
Vanhemmat ry on selvittänyt kotien etäkoulukokemuksia,
varhaiskasvatuksen asiakasperheiden kokemuksia sekä
kouluruokakokemuksia. Lasten kokemusten selvittäminen on ollut
vähäisempää. Järjestöjen kanssa käytiin myös kesällä 2020 keskustelua
siitä, millaisia havaintoja he ovat toimintojensa parissa tehneet liittyen
perheiden tilanteisiin ja hyvinvointiin.
Tampere Junior -kehitysohjelmassa toteutettiin kyselyt poikkeusajan
vaikutuksista tamperelaisiin lapsiperheisiin kesäkuussa ja loka-
marraskuussa 2020. Kyselyyn vastasivat eri ikäisten lasten huoltajat.
Vuoden 2020 lopulla tamperelaisille neljävuotiaiden lasten perheille
tehdyn kyselyn mukaan perheiden tuen tarve, yksinäisyyden tunne,
epävarmuus vanhemmuudessa olivat yleistyneet ja vanhempien
jaksaminen vähentynyt. Näiden muutosten syynä on mahdollisesti
koronaepidemia. Kyselyn mukaan myös lasten osallistuminen ohjattuihin
kulttuuriharrastuksiin väheni. Osa harrastustoiminnoista oli kuitenkin
mahdollista toteuttaa etäyhteyksillä tai pienissä ryhmissä suositusten
mukaisesti. Pienten lasten osallistumisessa ohjattuihin
liikuntaharrastuksiin ei ollut iso muutosta aikaisempaan verrattuna.
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Tampereella on korona-aikana tehty erilaisia toimenpiteitä, joilla on
pyritty helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden arkea, esimerkiksi
koulujen ruokajakelulla etäopetuksen aikana keväällä 2020.
Etäopetukseen tarjottiin myös välineitä lasten käytettäväksi, jotta
etäkoulunkäynti olisi kaikille ollut mahdollista. Varhaiskasvatusta ja
lähiopetusta perheet ja lapset saivat tarpeiden mukaan. Monissa
palveluissa korona-aikana on tarjottu myös etäpalveluita, jotka ovat olleet
helposti perheiden saatavilla. Myös järjestöt sopeuttivat ja muuttivat
toimintojaan perheiden tarpeisiin vastaamiseksi. Kaupunginvaltuusto
kohdensi lisätalousarviossa kesäkuussa 2021 kaikkiaan 28 työntekijän
resurssin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Henkilöstöä lisätään
perheneuvolaan, nuorisovastaanotolle, koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoon, ylä- ja alakouluihin, toisen asteen
koulutukseen sekä opiskelijahuoltoon. Lisäksi oikea-aikaisen hoidon
varmistamiseksi otetaan käyttöön uusi palveluseteli nuorten
psykoterapiaan sekä laajennetaan palvelusetelin käyttöä
perheneuvolassa. Tampere Junior -kehitysohjelman toteuttamien
kyselyjen tulosten pohjalta tehtiin toimenpidesuosituksia vastaamaan
perheiden tuen tarpeisiin. Yksi esimerkki toteutuneista toimenpiteistä on
Peltolammilla kesällä 2021 järjestettävä maksuton puistoruokailu alle 16-
vuotiaille.
Tampereella lapsivaikutusten arviointi on osa vaikutusten
ennakkoarviointia, johon on kaupunkitasoiset ohjeistukset. Vaikutusten
ennakkoarvioinnista on ollut tarjolla koulutusta, arviointiin liittyvää
materiaalia on saatavilla intranetissä ja tukea arviointien tekemiseen on
tarjottu sivistyspalvelujen yhteisistä palveluista. Yleisesti vaikutusten
ennakkoarviointeja on toistaiseksi tehty hyvin satunnaisesti. Nopeastikin
muuttuneiden tilanteiden ja ohjeistusten vuoksi korona-toimenpiteiden
vaikutuksia on ollut haastavaa arvioida ennakoivasti ja kattavasti niin,
että lasten ja nuroten mielipiteitä olisi selvitetty. Lapsivaikutusten
arvioinnissa on tärkeää huomioida lapsen ja nuoren elämänpiiri
kokonaisuutena. Perheen ja toimintaympäristön sekä asuinalueen
muutosten vaikutukset pandemia-aikana ovat keskeisiä lasten ja nuorten
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Lasten ja nuorten kuulemisessa,
esimerkiksi Lasten Parlamentin ja nuorisovaltuuston kautta, on vielä
kehitettävää.
Kouluterveyskyselyssä kysyttiin keväällä 2021 erilliset kysymykset
perusopetuksen 4. ja 5. sekä 8. ja 9. luokkalaisilta, 1. ja 2. vuoden
lukiolaisilta ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta liittyen
etäopetukseen, tuen saamiseen, onko ollut huoli
koronaepidemiatartunnasta sekä ovatko koronaepidemia tai siihen
liittyvät rajoitustoimet vaikuttaneet perheen kanssa vietettyyn aikaan tai
yhteydenpitoon isovanhempien ja kavereiden kanssa. Tulokset saadaan
syksyllä 2021.
Tampere on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, joka
perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsivaikutusten arviointi
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ja sen käytäntöjen kehittäminen osana päätösvalmistelua on yhtenä
teemana mallissa. Tavoitteena Tampereella on lisätä lapsivaikutusten
arviointia ja luoda hyviä käytäntöjä arviointien systemaattiseen
tekemiseen.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 343
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ari Wigeliuksen ja Inna Rokosan valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys-
ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Ari Wigelius, Inna Rokosa, Tiia Heinäsuo
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 141, 23.08.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 26, 26.01.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 219, 29.06.2021
Kaupunginhallitus, § 344, 09.08.2021
§ 141
Valtuustoaloite kaupunkisoutuveneiden hankkimiseksi Tampereelle - Minna Minkkinen ym.
TRE:5207/02.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 141
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Minna Minkkisen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin, kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Milko Tietäväinen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 26.01.2021, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Milko Tietäväinen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Minna Minkkisen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin, kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Minna Minkkinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät 11.3.2019
jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampere ryhtyy selvittämään
mahdollisuutta ottaa käyttöön kaupunkilaisille maksuttomat
kaupunkiseutuveneet.
Monessa kaupungissa ja kunnassa jne. on erilaisia järjestelmiä, joilla
asiakkaat voivat saada käyttöönsä soutuveneen joko maksutta tai
korvausta vastaan. Maksullisia yksityisiä kaupunkisoutuvenejärjestelmiä
löytyy mm. Helsingistä, Espoosta, Turusta, Lahdesta ja Vantaalta.
Monessa kaupungissa järjestelmä on suunnitteilla tai ainakin tarve
tunnistettu. Monet vesistön äärellä olevat yritykset myös vuokraavat tai
lainaavat panttia vastaan soutuveneitä.
Tampereella ei ole tällä hetkellä maksutonta soutuvenejärjestelmää.
Soutuveneitä voi vuokrata muutamien uimarantojen yhteydessä olevista
palveluista ja kioskeista. Tampereella on muutamia vuokravenetoimintaa
harjoittavia yrityksiä. Yksi yritys toimii useammalla paikkakunnalla, ja on
vuokrannut myös soutuveneitä Tampereella veneilykaudella 2020.
Soutuveneiden hankintakustannukset ja toiminnan järjestämisen
kustannukset ovat todennäköisesti kohtuulliset Tampereen kokoiselle
kaupungille, vaikka palvelu olisi maksuton. Soutuveneiden
hankintakustannus vaihtelee 1 000 - 2 000 euron/vene (0 % alv) välillä ja
toiminnan järjestäminen kustantaa arviolta 10 000 – 20 000 euroa (0 %
alv)/kausi. Tampereen kaupungin taloustilanne on ollut pitkään vaikea.
Kaupunginhallitus linjasi vuoden 2021 talousarvion valmistelua niin, että
mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen
laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa.
Toinen periaatteellinen kysymys on, halutaanko, että vesistöjen ja
rantojen virkistyskäytön edistämiseksi syntyisi ensisijaisesti
yritystoimintaa, joka koostuisi monipuolisesti erilaista palveluista vai
onko palveluiden järjestäminen enemmän kaupungin
järjestämisvastuulla. Vuokrattavien soutuveneiden asiakasmaksut ovat
kohtuulliset. Palveluilla ja maksuilla yrittäjät saavat liikevaihtoa ja
asiakaskontakteja, mikä voi olla tämän tapaisessa palvelussa kriittinen
tekijä varsinkin pienien yritysten osalta.
Mikäli Tampereelle luotaisiin kaupungin järjestämä
kaupunkisoutuvenejärjestelmä, olisi ratkaistava myös mm. veneiden
sijoittaminen. Sijoitetaanko kaupunkiveneet olevien palveluiden
yhteyteen vai sijoitettaisiinko veneet niin, että ne eivät kilpailisi
maksullisten yksityisten kaupunkisuotuveneiden kanssa. Mikäli veneet
olisivat irrallaan rannan palveluista, pitäisi luoda erilliset toimintamallit,
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esimerkiksi sujuvat veneiden luovuttamis- ja vastaanottojärjestelmät.
Lisäksi tarpeelliset varusteet, kuten airot, pelastusliivit jne. pitäisi saada
käyttöön. Uimarantojen läheisyyteen sijoitettavien soutuveneiden käyttö
pitäisi järjestää turvalliseksi uimareille.
Kaupunkisoutuveneet ovat erittäin hyvä ja tarpeellinen palvelu
kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkisoutuveneiden tarvetta ja
käyttöä on syytä selvittää lisää eri käyttäjien näkökulmasta ja ottaa
tarkastelussa huomioon myös yrittäjänäkökulma.
Kaupunkivenejärjestelmää on todennäköisesti tarkoituksenmukaisinta
kehittää nykytilanteessa kaupungin ja yritysten yhteistyönä, mutta
maksuttomuutta asiakkaalle voidaan selvittää lisää ja toiminnan
käynnistämistä harkita sitten, kun taloussuunnittelun perusteet antavat
palveluiden laajentamiselle enemmän mahdollisuuksia.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Milko Tietäväinen
Kokouskäsittely
Matti Höyssä ehdotti, että asia asia jätetään pöydälle. Aleksi
Jäntti kannatti Höyssän ehdotusta.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 29.06.2021, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Milko Tietäväinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Minna Minkkisen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin, kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 26.1.2021.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Milko Tietäväinen
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Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 344
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Minna Minkkisen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin, kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Minna Minkkinen, Milko Tietäväinen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 142, 23.08.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 218, 29.06.2021
Kaupunginhallitus, § 345, 09.08.2021
§ 142
Valtuustoaloite tamperelaisen kohteen nimeämiseksi Rosa Emilia Clayn mukaan - Merve
Caglayan ym.
TRE:3955/10.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 142
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Kadunnimitoimikunnan sihteeri, kaavoitusarkkitehti Dani Kulonpää, puh.
040 6745 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merve Caglayan ym. valtuustoaloite, siihen annettu lausunto ja
yhdyskuntalautakunnan päätös merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Merve Caglayan, Dani Kulonpää
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 29.06.2021, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Dani Kulonpää
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Rosa Emilia Clayn mukaan nimetään alue hänen työpaikkansa Cederin
koulun välittömästä läheisyydestä, Puutarhakadun ja
Mustanlahdenkadun risteyksestä. Paikka nimetään nimellä Rosa Emilia
Clayn aukio.
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Merve Caglayan ym. valtuustoaloite, siitä annettu lausunto ja päätetyt
toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 on tehty valtuustoaloite
tamperelaisen paikan nimeämisestä Rosa Emilia Clayn mukaan. Rosa
syntyi nykyisen Namibian Omarurussa vuonna 1875. Yhteys Suomeen
syntyi, kun Rosasta tuli nelivuotiaana Suomen Lähetysseuran
lähetyssaarnaajina toimineiden Karl August ja Ida Sofia Weikkolinin
kasvattitytär. Suomeen perhe palasi ensin pariksi vuodeksi 1888-1890 ja
lopullisesti Karl Augustin kuoleman jälkeen vuonna 1891. Rosa sai 19-
vuotiaana opiskelupaikan Sortavalan seminaarista ja valmistui opettajaksi
1898. Suomen kansalaisuuden Rosa sai vuonna ja oli täten ensimmäinen
Suomen kansalaisuuden saanut afrikkalaistaustainen sekä ensimmäinen
afrikkalaistaustainen tamperelainen. Rosa vietti Suomessa elämästään
kaikkiaan 15 vuotta, joista vuodet 1901-1903 opettajana Tampereella
Cederin koulussa Puutarhakadun ja Mustanlahdenkadun risteyksessä.
Vuonna 1904 Rosa muutti Yhdysvaltoihin, jossa asui kuolemaansa
saakka. Hän kuoli Michiganin osavaltiossa Covingtonin suomalaisessa
vanhainkodissa 84-vuotiaana vuonna 1959.
Kadunnimitoimikunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 27.8.2020.
Toimikunta päätti nimetä Rosa Emilia Clayn mukaan alueen hänen
työpaikkansa Cederin koulun välittömästä läheisyydestä, Puutarhakadun
ja Mustanlahdenkadun risteyksestä. Paikka päätettiin nimetä nimellä
Rosa Emilia Clayn aukio. Toimikunta totesi myös, että alueelle olisi
paikallaan saada Rosa Claysta kertova kyltti tms.
Nimiasia on ollut yleisesti nähtävillä 3.-16.12.2020 mielipiteiden saamista
varten. Asiasta ei jätetty varsinaisesti mielipiteitä, mutta Pirkanmaan
maakuntamuseo totesi nähtävillä olleista nimiasioista, että ne olivat ”
hyvin perusteltuja ja mukavasti alueiden käyttöhistoriaan ja historiallisiin
henkilöihin viittaavia nimiä.”
Tiedoksi
Dani Kulonpää, Anna Mustajoki, Ari Vandell, Nina Berg, Antti Alarotu, Esko
Heino, Eino Jaskari, Antti Määttä, Satu Franssila, Jyrki Pohjankylä, Kirsi
Häkkinen, Annukka Kuisma, Kaarina Kyllönen, Anna-Maija Mäenpää, Timo
Soukka, Päivi Vanhapelto, Tiina Vesanta, Marita Mäenpää, Mikko
Rissanen, eelis.ylitalo@tampere.fi
Liitteet

1 Liite Yla 29.6.2021 Kartta, nimistöasia, Rosa Emilia Clayn aukio
2 Liite Yla 29.6.2021 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 345
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Merve Caglayan ym. valtuustoaloite, siihen annettu lausunto ja
yhdyskuntalautakunnan päätös merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Merve Caglayan, Dani Kulonpää
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 143, 23.08.2021
Yhdyskuntalautakunta, § 220, 29.06.2021
Kaupunginhallitus, § 346, 09.08.2021
§ 143
Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden turvallisuuden
lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym.
TRE:7897/08.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 143
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kannatus: Aarne Raevaara
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, josta oli
äänestettävä. Puheenjohtajan äänestysesitys: Lassi Kalevan
palautusehdotuksen hyväksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Palautusesitys hylättiin
äänin 10-56, 1 tyhjä.
Äänestykset
Kalevan palautusehdotus
Palautusehdotuksen hyväksyminen JAA
Asian käsittelyn jatkaminen EI
Jaa
Jani Moisio
Lassi Kaleva
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Marika Puolimatka
Antti Moisander
Joonas Kiviranta
Sakari Puisto
Arto Grönroos
Aarne Raevaara
Joakim Vigelius
Anni O Molari
Ei
Petri Rajala
Aila Dundar-Järvinen
Pekka Salmi
Aleksi Jäntti
Jouni Ovaska
Noora Tapio
Inna Rokosa
Sofia Vikman
Milka Hanhela
Sofia Julin
Miila Halonen-Saari
Sanna Marin
Ilkka Porttikivi
Matti Höyssä
Oras Tynkkynen
Jouni Markkanen
Matti Helimo
Minna Minkkinen
Ida Leino
Anne-Mari Jussila
Anna-Kaisa Ikonen
Sari Tanus
Anneli Taina
Ulla-Leena Alppi
Kalervo Kummola
Teemu Aaltonen
Merve Caglayan
Riina-Eveliina Eskelinen
Antti Ivanoff
Iiris Suomela
Ilkka Sasi
Anneli Kivistö
Atanas Aleksovski
Johanna Loukaskorpi
Jaakko Stenhäll
Lauri Lyly
Jaakko Mustakallio
Antti Hiitti
Kirsi Kaivonen
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Jukka Gustafsson
Brigita Krasniqi
Matti Järvinen
Vilma Järvisalo
Tommi Evilä
Ulla Kampman
Leena Kostiainen
Elina Järvenpää
Olga Haapa-aho
Mikko Aaltonen
Sirpa Pursiainen
Mahmoud Machaal
Vilhartti Hanhilahti
Pia Viitanen
Hanna Sareila
Mirja Salmijärvi
Ilmari Nurminen
Tyhjä
Liban Sheikh
Tiedoksi
Lassi Kaleva, Arto Grönroos, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Jussi
Kulomäki
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 29.06.2021, § 220
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Vandell
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja siitä annettu
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Lassi Kaleva ja Arto Grönroos yhdessä 49 muun valtuutetun kanssa
esittävät 16.12.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa turvallisuutta
lisäävää pilottikokeilua valikoiduilla suojateillä. Suojatien alue esitetään
valaistavaksi tehokkailla led-valaisimilla siten, että suojatien käyttäjä
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erottuu selkeästi myös tilanteessa, jossa suojatien käyttäjä ei käytä
heijastinta.
Tampereella on useammalla, erityisesti koulujen läheisyydessä
sijaitsevalla suojatiellä jo kokeiltu nk. tehostettua valaistusta
liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteenä. Toimenpiteen
tavoitteena on parantaa suojatien ylittäjän havaittavuutta autoilijalle ja
korostaa suojatien sijaintia. Tehostettu suojatievalaistusta toteutetaan
harkinnanvaraisesti soveltuviin kohteisiin. Suojatien havaittavuuden
parantamiseksi on käytetty esimerkiksi nk. herätevarsia (sinivalkoinen
heijastin suojatien liikennemerkissä) ja Välkky-tehostemerkkikapselia
(vilkuttaa sinistä merkkivaloa suojatien ylittäjän lähestyessä suojatietä).
Katuvalaistusta on merkittävästi saneerattu viime vuosina tehokkaaksi
led-valaistukseksi. Uuden teknologian katuvalaistus on huomattavasti
tehokkaampi kuin aiemmin käytössä ollut katuvalaistus. Tällöin suojatien
tehostevalaistuksella ei enää saavuteta samankaltaista lisätehoa kuin
katujaksoilla, joilla katuvalaistusta ei ole vielä saneerattu.
Katuvalaistuksen saneerausten yhteydessä ja uutta katuvalaistusta
suunniteltaessa yksi suunnittelun keskeisistä lähtökohdista on, että
olemassa olevat suojatiet valaistaan mahdollisimman hyvin ja tämä
huomioidaan katuvalaisinpylväiden sijoittelussa.
Tiedoksi
Lassi Kaleva, Arto Grönroos, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Jussi
Kulomäki
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 346
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa
mainittuihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
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Lassi Kaleva, Arto Grönroos, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Jussi
Kulomäki
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 144
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
TRE:105/00.01.03/2021
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteena
on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:
Valtuustoaloite ulkokuntosalin rakentamiseksi Niemenrannan alueelle -
Ilkka Porttikivi ja Teija Hautanen
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin digitaalisten palvelujen
kielivalikoiman laajentamiseksi - Antti Hiitti ym.
Valtuustoaloite ilotulitusten korvaamiseksi valoesityksillä ja musiikilla -
Arto Grönroos ym.
Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa
sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.
Liitteet

1 Valtuustoaloite - Ilkka Porttikivi ja Teija Hautanen
2 Valtuustoaloite - Antti Hiitti ym
3 Valtuustoaloite - Arto Grönroos ym
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§ 145
Kokousraportit
TRE:106/00.02.01/2021
Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjan liitteeksi.
Liitteet

1 Kokousraportti 23.8.2021
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Kaupunginvaltuusto, § 146, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 286, 14.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 112, 16.08.2021
Kaupunginhallitus, § 367, 23.08.2021
§ 146
LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi
2021 - 2023
TRE:2640/00.00.03/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 146
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Ilkka Sasin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki käynnistää
neuvottelut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
yhteistoimintasopimuksen muuttamiseksi siten, että Tampereen
kaupunginvaltuusto valitsee joukkoliikennelautakuntaan jatkossa
kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yksi on
apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että joukkoliikennelautakuntaan voidaan
valita yksi asiantuntija siksi aikaa, kunnes edellä mainittu muutos
yhteistoimintasopimukseen saadaan tehtyä.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja
on apulaispormestari.
Valitaan apulaispormestarille varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kuusi
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 -
2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.
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Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 23.8.2021.
Kokouskäsittely
Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen:
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan
toimikaudeksi 2021 - 2023 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet:
Jäntti Aleksi, varajäsen Tukia Roope
Joki Matti, varajäsen Ivanoff Antti
Sirén Elina, varajäsen Nordström Pia
Rokosa Inna, varajäsen Lehtelä Heli
Kallio Kalle, varajäsen Lapila Timo
Grönroos Arto, varajäsen Lehtola Tomi
Sankala Alisa, varajäsen Mikkonen Tiina
Puheenjohtajaksi valitaan Aleksi Jäntti.
Varapuheenjohtajaksi valitaan Inna Rokosa.
Pekka Salmi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki käynnistää
neuvottelut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
yhteistoimintasopimuksen muuttamiseksi siten, että Tampereen
kaupunginvaltuusto valitsee joukkoliikennelautakuntaan jatkossa
kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yksi on
apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että joukkoliikennelautakuntaan voidaan
valita yksi asiantuntija siksi aikaa, kunnes edellä mainittu muutos
yhteistoimintasopimukseen saadaan tehtyä.
Kannatus: Ilkka Sasi.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu
toivomusponsiehdotus. Pekka Salmen toivomusponsiehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, Monetra
Pirkanmaa Oy / Palkat
Kaupunginhallitus, 14.06.2021, § 286
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan
seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi
2021 - 2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista
jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Perustelut
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien
hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian,
Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan
ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen
toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 3
§:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista
Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven
kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien
valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden
kuntien kuin Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen
kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin
Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen
kaupunginvaltuusto toisin päätä.
Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä jäseninä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
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kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tiedoksi
Valitut, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, Monetra
Pirkanmaa Oy / Palkat

Kaupunginvaltuusto, 16.08.2021, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan
seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi
2021 - 2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista
jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Tiedoksi
Valitut, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, Monetra
Pirkanmaa Oy / Palkat
Kokouskäsittely
Ilkka Sasi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Pekka
Salmi kannatti Ilkka Sasin ehdotusta. Ilkka Sasin palautusehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 367
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja
on apulaispormestari.
Valitaan apulaispormestarille varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kuusi
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 -
2023.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.
Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 23.8.2021.
Perustelut
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien
hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian,
Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan
ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen
toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 3
§:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista
Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven
kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien
valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden
kuntien kuin Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen
kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin
Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen
kaupunginvaltuusto toisin päätä.
Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä jäseninä
voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Asia tulee käsitellä kiireellisenä kaupunginvaltuuston kokouksessa
23.8.2021.
Tiedoksi
Valitut, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, Monetra
Pirkanmaa Oy / Palkat
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Kaupunginvaltuusto, § 147, 23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 377, 23.08.2021
§ 147
LISÄPYKÄLÄ: Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille
2021-2025
TRE:5631/00.01.01/2021
Kaupunginvaltuusto, 23.08.2021, § 147
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Kaisa Ikonen
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma
vuosille 2021-2025 merkitään tiedoksi.
Pormestariohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja
strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa
Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 23.8.2021.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen,
Lauri Savisaari
Liitteet

1 Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma
2021-2025

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 377
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Ikonen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-Kaisa Ikonen
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma
vuosille 2021-2025 merkitään tiedoksi.
Pormestariohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja
strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa
Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 23.8.2021.
Perustelut
Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma on
valmistunut ja julkaistu 13.8.2021. Pormestariohjelma ulottuu vuodesta
2021 vuoteen 2025 ja se kokoaa pormestarikoalition valtuustoryhmien
näkemykset. Pormestariohjelmassa korostuu tekojen, mahdollisuuksien,
vastuullisuuden sekä erityisesti ihmisten Tampere.
Ohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja strategisen
johtamisjärjestelmän asiakirjoissa.
Valtuusto käsittelee ja merkitsee pormestariohjelman tiedoksi.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen,
Lauri Savisaari
Liitteet

1 Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma
2021-2025
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Kunnallisvalitus
§132, §133, §134, §135, §146
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen
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.

Tampere
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.08.2021

8/2021

69 (71)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kunnallisvalitus
§136
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
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
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 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
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, 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
§128, §129, §130, §131, §137, §138, §139, §140, §141, §142, §143, §144, §145, §147
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 §)

