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Aika

24.08.2020, klo 13:00 - 17:26

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 329

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 330

Pöytäkirjan tarkastus

§ 331

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

§ 332

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050
(kehittämiskokousasia)

§ 333

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta (kehittämiskokousasia)

§ 334

Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) tavoitteet
vuosille 2021 - 2030

§ 335

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja
maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

§ 336

Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021

§ 337

Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten
otto-oikeus

§ 338

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:50
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja, saapui 13:07, poistui 15:19
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle, poistui 16:59
Liimola Anne
Minkkinen Minna, poistui 17:16
Sasi Ilkka, poistui 14:58
Tulonen Irja
Taina Anneli, varajäsen, saapui 14:50
Rajala Petri, varajäsen, saapui 14:58
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 16:38
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Elovaara Tiina, valtuustoryhmän pj., poistui 14:14
Raevaara Aarne, valtuustoryhmän pj., poistui 14:14
Schafeitel Yrjö, valtuustoryhmän pj., poistui 14:14
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:49
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, saapui 13:05, poistui 13:09
Inha Laura, kehityspäällikkö, saapui 13:09, poistui 14:14
Nieminen Emmi, suunnittelija, saapui 13:09, poistui 14:14
Välimäki Pauli, projektipäällikkö, saapui 13:09, poistui 14:19
Seppänen Elina, energia- ja ilmastoasiantuntija, saapui 13:23, poistui 14:
19
Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja, saapui 13:37, poistui 14:49
Willberg Harri, ympäristönsuojelupäällikkö, saapui 14:15, poistui 14:49
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 14:50, poistui 16:46
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 14:50, poistui 16:46
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 14:50, poistui 16:46
Ojanen Olli-Pekka, pelastusjohtaja, saapui 14:50, poistui 16:46
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 16:47, poistui
17:25
Ojala Iina, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö, saapui 16:47, poistui
17:22
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Poissa

Suoniemi Juhana

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Kaivonen

Kirsi-Maarit Asplund

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
01.09.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 329
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 330
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Kaivonen ja Kirsi-Maarit Asplund
(varalle Olga Haapa-aho ja Kalle Kiili).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 31.8.2020.
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§ 331
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:500/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Valtuuston 17.8.2020 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 17.8.2020
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Kaupunginhallitus, § 332, 24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 220, 18.05.2020
§ 332
Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050 (kehittämiskokousasia)
TRE:864/10.02.03/2018
Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 332
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkittiin tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan ponnen:
”Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan
valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja
maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen
rakentumisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan
yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi
rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille,
kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen
edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.”
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Pekka Salmi liittyi kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavan
lisäponsiehdotuksen:
”Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan
valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja
maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen
rakentumisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan
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yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi
rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille,
kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen
edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.”
Ilkka Sasi kannatti Lylyn ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Asia jäi pöydälle kehittämiskokouksessa 8.6.2020.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Taru Hurme, Pia Hastio
Liitteet

1 Liite KH 11.5.2020 Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan yk050
tilannekatsaus

Kaupunginhallitus, 18.05.2020, § 220
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilanne merkitään tiedoksi.
Perustelut
Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy
kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen
työohjelmaan vuosille 2017-2021. Kaupunginhallitus hyväksyi
kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloittamisen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman asettamisen nähtäville 8.3. - 31.5.2018.
Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen
ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville 4.4. - 31.5.2019.
Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään asumisen ja
elinkeinoelämän kehittämistavat sekä painopistealueet. Palvelujen
säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon
järjestäminen ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Kämmenniemeen
laaditaan yleiskaavatyön yhteydessä yleissuunnitelma, jossa määritellään
suuntaviivoja taajaman laajentamiselle ja kehittämiselle.
Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa
hajarakentamisluonteista, jota kaavaluonnoksessa ohjataan vyöhykkeisiin
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perustuvalla mitoituksella. Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta
tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä mitoitusperiaatteilla ja
mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen
asumiseen. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja
yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.
Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset asemakaava-alueet
laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset
asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus
ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat
säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen
tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja
muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet
huomioida.
Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnosvaiheen palautteena
saatiin 15 viranomaislausuntoa, 13 yhdistysten lausuntoa ja 92
kuntalaismielipidettä. Viranomaislausunnoissa pidettiin tärkeänä kaavan
laatimista kokonaisuutena myös maaseutumaiselle alueelle.
Pirkanmaan liitto kiinnitti huomiota mm. Kintulammin aluetta koskevan
maakuntakaavan tavoitteen varmistamiseen yleiskaavassa sekä
elinkeinotoimintojen, mahdollisesti seudullisen merkittävyyden rajan
ylittävään, aluevaraukseen.
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vesihuollon ratkaisuihin
tulee ottaa selkeä kanta, rantayleiskaava tulee säilyttää voimassa
sellaisenaan tai laatia kokonaan uusi ranta-alueiden maankäyttöä
ohjaava kaava ja että ilmastovaikutusten arviointi sekä ilmastotavoitteita
edistävät toimenpiteet tulee sisällyttää kaavaan.
Yhdistysten lausunnoissa nousi esille kaavaluonnoksessa esitetty
vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus, metsätaloutta
mahdollisesti rajoittavat ekologiset yhteystarve- ja ohjeelliset ulkoilureitti-
merkinnät, Nurmin ohjeellinen sähkölinjavaraus sekä kiviainestuotannon
turvaaminen.
Mielipiteistä puolet kohdistui Nurmin ohjeelliseen sähkölinjavaraukseen.
Muita aiheita olivat mm. mitoitusvyöhykkeiden tarpeellisuus,
ulkoilureittimerkinnät, maatilan talouskeskusten merkinnät sekä laajojen
yhtenäisten metsäalueiden ja niiden välisten ekologisten yhteystarpeiden
merkinnät. Myös loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutos vakituiseen
asuinkäyttöön tulisi asukkaiden mielestä olla mahdollista koko alueella.
Palautteen perusteella on laadittu erillisselvitykset Kurun harmaan
graniitin esiintymästä Kapeessa ja Nurmi-Naistenlahti voimalinjan
yhteystarpeesta. Työn alla ovat mm. alueen viherrakenneselvitys ja
Kämmenniemen taajaman kehityshistoria.
Vyöhykkeet rakentamisen ohjaamisessa on tarkoituksenmukaista
säilyttää kaavaehdotuksessa, niiden osalta tutkitaan vielä vaihtoehtoisia
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mitoitusratkaisuja. Myös elinkeinotoimintojen kehittämistä sekä
Kintulammin retkeily- ja ulkoilualueita koskevat kokonaisuudet
tarkistetaan maakuntakaava huomioiden.
Kintulammi-Pukala -ulkoilureittisuunnitelma on valmisteilla yhdessä
Oriveden kaupungin kanssa. Suunnitelman käynnistymistä on käsitelty
Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 25.6.2019 ja Oriveden
kaupunginhallituksessa 1.7.2019. Suunnitelmaan liittyvä
maanomistajakuuleminen on aikataulutettu alkusyksyyn 2020, jonka
jälkeen reitti voidaan merkitä myös yleiskaavaehdotukseen.
Vesihuollon osalta Tampereen kaupungin tulee ottaa kantaa
vesihuoltolain mukaiseen vesihuollon kehittämis- ja
järjestämisvelvollisuuteen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman
jatkotyönä tehdään tarkempi tarkastelu alueen vesihuollon
järjestämisestä ja se käsitellään yhdessä yleiskaavaehdotuksen kanssa
yhdyskuntalautakunnassa.
Kämmenniemen yleissuunnitelmaa tarkistetaan palautteen pohjalta
siten, että alueen luontoarvot ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot
tulevat paremmin huomioiduiksi. Strategisessa yleiskaavassa
Perttulanniemen alue on tarkoitus merkitä asumisen ja virkistyksen
sekoittuneena alueena.
Yleiskaavaehdotuksen valmistelua jatketaan ja tavoitteena on saada se
nähtäville syksyllä 2020 Kintulammi-Pukala -ulkoilureittisuunnitelmaan
liittyvän maanomistajakuulemisen jälkeen.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Taru Hurme, Pia Hastio
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään
pöydälle 8.6.2020 kehitämiskokoukseen asti. Minna Minkkinen ja Lassi
Kaleva kannattivat puheenjohtajan pöydällepanoehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Liitteet

1 Liite KH 11.5.2020 Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan yk050
tilannekatsaus
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§ 333
Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta (kehittämiskokousasia)
TRE:4713/00.01.02/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta hyväksytään suunnitelmaksi
kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö
Laura Inhalle, energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppäselle,
projektipäällikkö Pauli Välimäelle ja suunnittelija Emmi Niemiselle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Kalervo Kummola kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Tiina Elovaara, Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta
päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Tampereen kaupungin strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että
Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius
tarkoittaa sitä, että Tampereen ilmastopäästöjä vähennetään 80
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20
prosenttia kompensoidaan. Strategialinjauksen mukaan tavoite
saavutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja
asukkaiden kanssa ja otetaan huomioon kaikessa kaupungin
toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa.
Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi
18.6.2018 Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia -
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linjaukset, jotka kytkevät hiilineutraalisuustavoitteen yhteen
ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen kanssa sekä linjaavat
kokonaisuuden toteutusta ja seurantaa. Linjausten toteuttamiseksi
kaupunginhallitus käynnisti 26.11.2018 Kestävä Tampere 2030 -ohjelman,
jonka yhdeksi tehtäväksi annettiin suunnitelman eli tiekartan laatiminen
siitä, millä kaupungin toimenpiteillä ilmastopäästöjä saadaan
vähennettyä. Tiekartta on laadittu vuosien 2019 ja 2020 aikana yhdessä
kaupungin palvelualueiden ja -yksiköiden kanssa.
Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toimenpiteet on jaoteltu kuuteen
teemaan, jotka koskevat kestävää kaupunkisuunnittelua,
liikennejärjestelmää, rakentamista, energiaa, kulutusta ja
kaupunkiluontoa. Toimenpiteitä on yhteensä 236. Laskelmien mukaan
tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72
prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien
toimenpiteiden vaikutuksia ei ole voitu vielä arvioida. Merkittävimpänä
tekijänä jäävät toistaiseksi arvioimatta ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan
kuntalaisten liikkumisvalintoihin mm. kaavoituksen ja
liikennejärjestelmän kehittämisen kautta. Näin ollen kaupungin tarvitsee
lähivuosina ratkaista keinot päästöjen vähentämiseksi. Tiekarttaa
seurataan vuosittain, ja sitä päivitetään kahden vuoden välein. Tiekartan
toimenpiteet alkavat toteutua sen myötä, kun niitä nostetaan palvelu- ja
vuosisuunnitelmiin.
Tiekartassa vaikuttavimpia päästövähennystoimenpiteitä ovat muun
muassa Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen, bussien
käyttövoimauudistus ja energianeuvonnan lisääminen.
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lähivuosina
lisäpanostuksia erityisesti joukkoliikenteen palvelutason sekä kävely- ja
pyöräilyinfran parantamiseen, kestäviin kulkumuotoihin ohjaamiseen,
asukkaiden ja taloyhtiöiden energianeuvonnan lisäämiseen, bussien
puhtaisiin käyttövoimiin ja kuntien energiatehokkuussopimuksen
edistämiseen. Olennaista on myös saada kaupungin sidosryhmät,
yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukaan ilmastotyöhön.
Monet ilmastotoimenpiteistä ovat taloudellisesti kannattavia ja niistä on
myös muita hyötyjä liiketoiminnan kehittämisestä ja kiinteistöjen arvon
säilyttämisestä aina terveysvaikutuksiin ja imagohyötyihin.
Peruskaupungin osalta ohjelmakauden (2021-2030) vuotuisiksi
lisäkustannuksiksi on arvioitu noin 8,7-9,4 milj. euroa. Lisäkustannusten
nettonykyarvo, jossa tulevat kustannukset on diskontattu nykyarvoisiksi
ja jyvitetty ohjelmakaudelle, on noin 3,5-4,1 milj. euroa/ohjelmakauden
vuosi. Nettonykyarvon esittäminen on tärkeää, jotta kustannusten
kannattavuutta voi arvioida paremmin ja aikahorisontti tulee
huomioiduksi. Arvio kattaa vain ne toimenpiteet, joille kustannukset on
ollut mahdollista arvioida. Tiekartassa ei oteta kantaa kustannusten
rahoittamiseen, vaan niistä tekevät palvelualueet esitykset
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talousarviokäsittelyn yhteydessä. Osa esitetyistä lisäkustannuksista
pystytään kuitenkin kattamaan erilaisilla ulkopuolisilla rahoituksilla, kuten
valtiontuella (esim. MAL4-ohjelma) ja asiakastuloilla.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Arto
Vuojolainen, Kari Kankaala, Laura Inha
Liitteet

1 Liite Kh 24.8.2020 Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta
2 Liite Kh 24.8.2020 Tiekartan liite, kustannusten taustamuistio
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Kaupunginhallitus, § 334, 24.08.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 185, 11.08.2020
§ 334
Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) tavoitteet vuosille 2021 - 2030
TRE:4513/11.04.02/2020
Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 334
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198 ja
ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen, puh. 040 139 1753, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
LUMO-ohjelman tavoitteet ja jatkotyön eteneminen
hyväksytään liitteen “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-
2030" mukaisesti.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle sekä
ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willbergille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Kirsi-Maarit Asplund teki seuraavan muutosehdotuksen: "Tampereen
LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030 ei ota kantaa siihen, mitä
kustannuksia ohjelma tulee aiheuttamaan vuosi- ja ohjelmakaudella.
Tampereen vakavan taloustilanteen johdosta ohjelman valmistelussa
kaikista uusista kustannuksia aiheuttavista avauksista ja esityksistä on
pidättäydyttävä."
Puheenjohtaja totesi Asplundin ehdotuksen raukeavan
kannattamattomana.
Tiedoksi
Harri Willberg, Anni Nousiainen, Kari Kankaala
Liitteet

1 Liite Kh 24.8.2020 Tampereen LUMO 2021-2030 tavoitteet
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2 Liite Kh 24.8.2020 Tampereen LUMO tavoitteiden valmistelu
Yhdyskuntalautakunta, 11.08.2020, § 185
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Willberg
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle:
LUMO-ohjelman tavoitteet ja jatkotyön eteneminen
hyväksytään liitteen “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-
2030" mukaisesti.
Perustelut
Luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO) kehittää Tampereen
kaupungin ekologisesti kestäviä toimintatapoja ja turvaa luonnon
monimuotoisuutta kaupungin vetovoimatekijänä kaupunkistrategian
2030 mukaisesti ja on osa kaupunginvaltuuston 18.6.2018
hyväksymien Kestävä Tampere 2030 linjausten toteutusta. LUMO-
ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen osana kasvavaa
kaupunkia ja tiivistyvää kaupunkirakennetta myös suojelualueiden
ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä.
Ohjelmaa valmistellaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa
määritellään ohjelman tavoitteet vuoteen 2030. Tavoitteiden
hyväksymisen jälkeen määritellään jatkotyönä toimenpiteet laajan
osallistamisen avulla vuosien 2020 syksyn ja 2021 kevään aikana. LUMO-
ohjelman toimenpiteet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi keväällä 2021.
Nyt hyväksyttävät LUMO-ohjelman tavoitteet on valmisteltu kevään 2020
aikana ympäristönsuojeluyksikön johdolla. Ympäristönsuojelu valmisteli
alustavat tavoitteet kansallisten ja kansainvälisten luonnon
monimuotoisuutta koskevien sopimusten ja tavoitteiden pohjalta,
huomioiden Tampereen strategian, ympäristöpoliittiset
linjaukset, paikalliset piirteet ja kaupungin vaikutusmahdollisuudet
tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteita työstettiin edelleen 7.5.2020
järjestetyssä virtuaalisessa työpajassa, johon osallistui
kaupunkiympäristön palvelualueen ja elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen eri yksiköiden edustajia sekä Tampereen Infra Oy:n ja
luonnontieteellisen museon edustajia. Tavoitteita muokattiin saadun
palautteen perusteella. Valmisteluprosessia ja sen aikataulua on kuvattu
yksityiskohtaisemmin liitteessä "Tampereen LUMO
tavoitteiden valmistelu”.
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Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelmalle muodostettiin kuusi
päätavoitetta:
1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen
sopeutuvaa
2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista
ja elinvoimaista
5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia
niiden hyväksi.
LUMO-ohjelman tavoitteet taustoineen on esitetty yksityiskohtaisemmin
liitteessä “Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030".
Tiedoksi
kh, Harri Willberg
Kokouskäsittely
Harri Willberg ja Anni Nousiainen olivat paikalla asiantuntijoina ja
poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.
Erik Lydén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Hiilinielujen
kasvattaminen ja luontopohjaisten ratkaisujen käyttäminen on tärkeä
kaupunkistrategian tavoite, joka täytyy tavoitteiden saavuttamiseksi
huomioida myös luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävässä työssä.
Tähän liittyen elinympäristöjen luonnontilaisuuden palauttaminen
ennallistamalla sekä erityisesti soiden ennallistaminen tulee myös
huomioida ohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä.
Ohjelmassa tulisi huomioida lisäksi kaupungin ja kaupunkilaisten
tekemien valintojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen myös
valtakunnallisella tasolla. Kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallistamista
luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa tulee tiedottamisen
parantamisen lisäksi kehittää myös vahvistamalla kaupungin roolia
toiminnan mahdollistajana."
Sonja Harmaala, Katja Nisumaa-Saarela, Jouni Siren ja Kaisa Vatanen
kannattivat Lydénin ehdotusta.
Matti Höyssä teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Luonnon
monimuotoisuuden tukemiseksi jatkotoiminnassa pitää tukea ruuan
lähituotannon monipuolisuutta, jossa myös huomioidaan myös
karjatalous." Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.
Koska oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus jota ei voitu
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yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Esittelijän päätösehdotus = JAA
Lydénin toivomusponsiehdotus = EI
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi
äänin 6 - 5, 2 tyhjää.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen puheenjohtaja esitti
pidettäväksi 10 minuutin kokoustauon.
Äänestykset
Esittelijän päätösehdotus JAA, Lydénin toivomusponsiehdotus EI
Kyllä
Ilpo Sirniö
Matti Höyssä
Ossi Aho
Aleksi Jäntti
Matti Järvinen
Katja Karintaus
Ei
Erik Lydén
Sonja Harmaala
Katja Nisumaa-Saarela
Jouni Sirén
Kaisa Vatanen
Tyhjä
Ulla Kampman
Reeta Ahonen
Liitteet

1 Liite yla 11.8.2020 Tampereen LUMO 2021-2030 tavoitteet
2 Liite yla 11.8.2020 Tampereen LUMO tavoitteiden valmistelu
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§ 335
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi
TRE:3932/05.01.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086 ja talousjohtaja Jukka
Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin päivitetty lausuntoluonnos
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi hyväksytään.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausuntoluonnos hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi hyväksytään.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn alkaessa Kalervo Kummola poistui ja varajäsen Anneli
Taina liittyi kokoukseen.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle, talousjohtaja Jukka
Männikölle sekä pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti liitteenä olevaa lausuntoluonnosta:
"Lausunnon vastausta 53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien
rahoituslaista täydennetään seuraavasti:
'Lakiesityksessä tulee huomioida HUS:in lisäksi myös muiden
yliopistosairaaloiden rooli.
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Terveydenhuoltolain 59 §:n ja 61 §:n mukaan yliopistollisille sairaaloille
suoritetaan valtion korvaus lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja
erikoistumiskoulutuksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista
sekä yliopistotasoisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen ja koulutuksen
korvaustaso on ollut aikoinaan noin 12 prosenttia yliopistosairaalan
toimintamenoista, mutta sen taso on vakiintunut muun muassa Taysin
osalta noin 20 miljoonaan euroon. Sote-lakiluonnoksista ei käy ilmi, miten
yliopistollisille sairaaloille korvataan nämä ylimääräiset kustannukset.
Mikäli yliopistosairaaloille ei korvata erikseen näitä ylimääräisiä
kustannuksia, vaarantuu erikoislääkärikoulutus ja yliopistotasoinen
tieteellinen tutkimustyö.' "
Puheenjohtaja totesi näin muutetun lausuntoluonnoksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Kalle Kiili teki palautusehdotuksen, joka raukesi koska sitä ei kannatettu.
Ilkka Sasi poistui ja varajäsen Petri Rajala saapui kokoukseen.
Pekka Salmi ja Jaakko Stenhäll poistuivat keskustelun aikana.
Perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat
pyytäneet jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta hallituksen
esityskokonaisuudesta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 25.9.2020
mennessä.
Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien
järjestämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
tehtävät. Tätä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja
tarpeella vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
että pelastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys-
ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen
saatavuuden lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä.
Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa.
Järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on
pääosin perusteltua etenkin suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella.
Uudistus ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan tule tällaisenaan
kuitenkaan toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita.
Uuden hallinnon tason perustaminen ja palveluiden kokoaminen
suuremman järjestäjän alle ei automaattisesti paranna palvelua tai
yhteistyötä. Tavoitellun yhdenvertaisuuden hintana
todennäköisesti onkin tamperelaisten palvelujen heikkeneminen. Nyt
tamperelaisille suunnattujen palvelujen skaalaaminen koskemaan kaikkia
pirkanmaalaisia tuskin onnistuu toiminnallisuuden häiriintymättä tai
ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
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Kuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on
kansainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Suurten
kaupunkien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia ja
toimivia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo
omaehtoisesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta
suurempiin yksiköihin, kuten kuntayhtymiin. Nyt esitettyä uudistusta
parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja
korjaamalla ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä.
Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa. Samoin
perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-
keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa
nykyrakenteessa.
Mikäli uudistus toteutetaan, on erityisen tärkeää mahdollistaa sote-
maakunnan ja kuntien yhteistyö ja sopiminen samoin kuin kuntalaki
mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön. Sote-maakuntien ja kuntien
joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se
mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien ja suurimpien
kaupunkiseutujen erityisroolin huomioimisen.
Tampereen kaupunki aiempia sote-uudistuksia koskeneissa
lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole
riittävällä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten
kaupunkiseutujen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa
merkitystä. Niin kansainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan
kaupungistumiskehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa,
mikä entisestään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin
turvaajina ja elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat nyt
lausunnoilla olevasta uudistuksesta sekä sitä koskevasta
lainsäädäntöesityksestä, eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella
tavalla edistä suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä tai tue niiden
mahdollisuuksia vastata väestönkasvuun tai kaupungistumisen
lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestelmään sisältyy
päinvastoin suuri riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet
esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteuttamiselle sekä kilpailukykyisen
kaupungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti. Uudistuksessa olisikin
välttämätöntä turvata kaupungeille kannusteet toteuttaa vaikuttavaa
elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan varmistaa lopulta vain takaamalla
kaupungeille riittävä osuus kaupunkiseuduilla muodostuvasta
verotulokasvusta. Lisäksi on huomioitava, että jo ennen ehdotettua
uudistusta kaupunkiseutujen on ollut välttämätöntä kasvattaa
lainakantaansa asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisäävien
rakennushankkeiden ja sitä kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä
kasvava lainakanta jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen jälkeen
ylläpitämään merkittävästi pienemmällä veropohjalla.
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Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean
valmisteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien
verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi
parlamentaarisesti valmistellaan samassa aikataulussa aluehallinnon ja
monialaisten maakuntien selvitystyö. Tampereen kaupunki katsoo, että
näistä valmistelussa olevista esityksistä on erityisesti maakuntien
verotusoikeuteen liittyvä selvitys keskeinen koko sote-
uudistuskokonaisuuden ja sen vaikutusten näkökulmasta. Mikäli sote-
uudistus toteutetaan, ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan
sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua siirtää muita kuin
nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotettuja sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä. Tässäkin kokonaisuudessa
kuraattorien ja psykologien sijoittumispaikkaa tulee vielä punnita
erityisen kriittisesti. Kuraattorien ja psykologien lakisääteisen tehtävän
hoitamisen kannalta on tärkeää kiinteä yhteistyö koulun hallinnon ja
perusopetuksen hallinnon suuntaan. Tampereella tämä on toteutunut
hyvin. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei
sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin.
Pelastustoimen osalta sote-maakunta -lakipaketin lausunnossa on
kiinnitetty huomiota pelastustoimen järjestämislain liian yleiseen tasoon.
Lakiesityksessä käytännössä siirretään Pirkanmaan pelastuslaitos uudelle
järjestäjälle, mutta pelastustoimen uudistaminen ja palvelujen
turvaaminen jää keskeneräiseksi. Edelleen on kiinnitetty huomiota
ensihoidon palveluiden tuottamiseen sekä pelastustoimen rahoituksen
riittämättömyyteen erityisesti ottaen huomioon Tampereen ja
Tampereen kaupunkiseudun tuleva kehitys.
Sote-maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on
erittäin mittava muutosprosessi, joka edellyttää poikkeuksellisen
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja
sen toteuttamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä. Edellä
mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano suunniteltu liian
nopeaksi. On epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan
edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä
toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa. Tampereen
kaupunki katsoo, että lainsäädännön tulee olla kokonaisuudessaan
valmis ennen uudistuksen täytäntöönpanoon ryhtymistä.
Lausuntopyynnön materiaalit ovat tutustuttavissa osoitteessa
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen, Tuukka Salkoaho, Jukka Männikkö,
Tuula Haapio, Saija Micklin
Liitteet

1 Tampereen lausunto
2 Tampereen lausunto, täydennetty kh 24.8.2020
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§ 336
Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021
TRE:4181/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Ehdotus valtuuston vuoden 2021 kokousaikatauluksi hyväksytään.
Perustelut
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon
väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt
marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt
talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviokokous alkaa kello 9. Lisäksi
valtuusto on pitänyt ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja.
Kyselytunteja pidetään tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan
määrittelemien kokousten yhteydessä.
Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit
klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole,
niiden tilalla pidetään kyselytunti.
Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja
talousarvioprosessi sekä vuoden 2021 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin
ovat olleet saatavilla.
Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava
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ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2021:
ma 25.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 22.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 22.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 19.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 17.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 07.06. klo 17.00
ma 14.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 23.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 25.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.11. klo 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 22.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 20.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on
tarkoituksenmukaista, että valtuusto hyväksyy alustavasti vuoden 2021
valtuuston kokousaikataulun, jotta muut toimielimet pystyvät
valmistelemaan omat kokousaikataulunsa. Kokousaikataulun hyväksyy
loppuvuoden osalta lopullisesti uusi valittu valtuusto kesäkuun
kokouksessaan.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
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§ 337
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.8.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.8.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 102 Tontin 837-213-1024-8 ja sillä olevan rakennuksen myyminen,
17.08.2020
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 91 Kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta, 19.08.2020
Konsernijohtaja
§ 90 Yhteishankintoihin liittyvistä toimintatavoista päättäminen,
oppikirjat, 14.08.2020
§ 89 Salainen, 14.08.2020
§ 87 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n puolesta myönnetyn omavelkaisen
lainatakauksen muuttaminen, 14.08.2020
§ 84 Salainen, 14.08.2020
§ 88 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta
joukkoliikenteen palvelutason muutoksesta, 14.08.2020
§ 91 Salainen, 14.08.2020
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 165 Johtavan sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen
sosiaalipalvelujen neuvonnassa, 19.08.2020
§ 166 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Sosiaalipalvelujen
neuvonnassa, 19.08.2020
Pormestari
§ 92 Lahjaesineiden hankinta vuonna 2020, 13.08.2020
§ 93 Sara Hildénin Taidemuseon arkkitehtuurikilpailun tuomariston
nimeäminen, 20.08.2020
Tietohallintojohtaja
§ 71 Yritys-CRM -järjestelmän hankinnan valmistelua koskevien
asiantuntijapalveluiden tilaaminen Gofore Oyj:ltä , 18.08.2020
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§ 338
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja suhdetoiminta- ja
markkinointipäällikkö Iina Ojalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.
Kalle Kiili ja Minna Minkkinen poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.
Perustelut
1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 26.8.2020 (TRE:
680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita
3) COVID-19-epidemian tilannekuva sekä tapahtumatoiminta
poikkeustilanteessa syksyllä 2020
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 26.8.2020
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Muutoksenhakukielto
§331, §332, §333, §334, §335, §336, §338
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 §)

