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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika

14.09.2020, klo 13:00 - 15:32

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 366

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 367

Pöytäkirjan tarkastus

§ 368

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

§ 369

Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen: Juhannuskylä (X)
tontit 148-5 ja 150-13

§ 370

Tesoman hyvinvointiallianssin ensimmäisen sopimusjakson
tavoitekustannuksen muuttaminen

§ 371

Hyväksyntä Jyväskylän kaupungille yhteishankinnan tekemiseksi
Lapset SIB II -rahaston hankehallinnoijan kilpailutuksessa

§ 372

Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma

§ 373

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

§ 374

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:06, poistui 13:42
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:42
Tirronen Anniina, kehittämisjohtaja, saapui 13:43, poistui 13:59
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:54, poistui 13:59
Riippi Johanna, projektipäällikkö, saapui 13:54, poistui 13:59
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 13:59, poistui
15:12
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Ilkka Sasi

Juhana Suoniemi

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Ylleisesti nähtäville www.tampere.fi
22.09.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 366
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 367
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Juhana Suoniemi (varalle Irja
Tulonen ja Kalervo Kummola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 21.9.2020.
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§ 368
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 7.9.2020 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 7.9.2020
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Kaupunginhallitus, § 369, 14.09.2020
Kaupunginhallitus, § 358, 07.09.2020
§ 369
Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen: Juhannuskylä (X) tontit 148-5 ja 150-13
TRE:7076/10.02.01/2019
Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 369
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952 ja
tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n
asemakaavamuutoshakemus hylätään ja valmistelu lopetetaan.
Kaupungin aloitteesta käynnistetään Juhannuskylän arvoaluetta koskevan
asemakaavan laatiminen. Kaava sisällytetään tulevaan
kaavoitusohjelmaan.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan ponnen:
Kaupunginhallitus edellyttää, että valtuuston hyväksymiä asunto- ja
maapoliittisia linjauksia tarkennetaan tilanteissa, jossa
maanvuokrasopimus päättyy ja saamaan aikaan on asemakaava
valmisteilla ko. tontilla.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n
asemakaavamuutoshakemus hylätään ja valmistelu lopetetaan.
Kaupungin aloitteesta käynnistetään Juhannuskylän arvoaluetta koskevan
asemakaavan laatiminen. Kaava sisällytetään tulevaan
kaavoitusohjelmaan.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraava ponsilisäystä:
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"Kaupunginhallitus edellyttää, että valtuuston hyväksymiä asunto- ja
maapoliittisia linjauksia tarkennetaan tilanteissa, jossa
maanvuokrasopimus päättyy ja saamaan aikaan on asemakaava
valmisteilla ko. tontilla."
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 7.9.2020 kokouksessa. Esittelijä uudisti
päätösehdotuksensa. Esittelijä täydensi perusteluja sekä lisäsi seuraavan
ponnen:
"Kaupungin aloitteesta käynnistetään Juhannuskylän arvoaluetta
koskevan asemakaavan laatiminen. Kaava sisällytetään tulevaan
kaavoitusohjelmaan.”
Kaupunginhallitus päätti 31.8.2020 § 353 käyttää otto-oikeutta
yhdyskuntalautakunnan päätökseen 11.8.2020 § 189, Asemakaavan
keskeyttäminen ja lopettaminen; Juhannuskylä (X) tontit 148-5 ja 150-13.
Asunto Oy Erkkilän-Aukee ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11 ovat
jättäneet 5.11.2019 päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Yhtiöt
hakevat rakennustensa suojelua ja asemakaavan rakennusoikeuden
tarkistamista vastaamaan nykyisten rakennusten enimmäiskerrosalaa
mahdollisine laajennuksineen nykyisten rakennusten rungon sisällä.
Yhdyskuntalautakunnan esityslistalla perustelutekstiin pohjautuva
päätösehdotus oli "Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy
Aleksanterinkatu 11:n asemakaavamuutoshakemus hylätään ja
valmistelu lopetetaan."
Yhdyskuntalautakunta päätti 11.8.2020 § 189 palauttaa asian uudelleen
valmisteluun seuraavasti evästettynä:
Huomioidaan, että alueen maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
vaarantuu, jos lisärakentamiseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteen
tulisi olla suojeleva ja leikata suunniteltua rakennusoikeutta. Lisäksi on
otettava huomioon, että valtuusto on yksimielisesti päättänyt, että
tonttivuokria kohtuullistetaan siihen asti, kun tosiasiallinen purkaminen
ja uudelleen rakentaminen käynnistyy."
Asian käsittely kaupunginhallituksessa on perusteltua, koska päätöksellä
on vaikutusta sekä yhdyskuntalautakunnan että asunto- ja
kiinteistölautakunnan toimialaan. Kyseessä on myös
ennakkopäätösluonteinen asia. Mikäli yhdyskuntalautakunnan päätöstä
ei muuteta, saattaa tämä aiheuttaa merkittävän määrän hakemuksia
vastaaville asemakaavaprosesseille.
Asemakaavan laatiminen Juhannuskylän arvoalueelle kokonaisuutena
takaa kiinteistöjen yhdenvertaisen kohtelun ja arvojen vaalimisen
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavatyössä
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arvioidaan myös suunnittelualueen täydennysrakentamisen
mahdollisuudet. Suojeluasemakaavan laatiminen käynnistetään kaavan
vireilletulolla ja selvitysten laatimisella talven 2020-2021 aikana, mikäli se
tulee sisältymään kaavoitusohjelmaan.
Tiedoksi
Asunto Oy Erkkilän-Aukee, Asunto Oy Aleksanterinkatu 11, Hanna
Montonen, Aila Taura, Mikko Nurminen, Taru Hurme
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Asemakaavan muutoshakemus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Aleksanterinkatu
33
3 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Kullervonkatu 30
4 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirje
5 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 1, Kaupunginvaltuuston päätös
6 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 2, Kaavamuutoksen esiselvitys
7 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 3, RHS Erkkilan-Aukee
8 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 4, RHS Aleksanterinkatu
9 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 5, Pirkanmaan maakuntamuseon
lausunto

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 358
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n
asemakaavamuutoshakemus hylätään ja valmistelu lopetetaan.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 31.8.2020 § 353 käyttää otto-
oikeutta yhdyskuntalautakunnan päätökseen 11.8.2020 § 189,
Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen; Juhannuskylä (X) tontit
148-5 ja 150-13.
Asunto Oy Erkkilän-Aukee ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11 ovat
jättäneet 5.11.2019 päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Yhtiöt
hakevat rakennustensa suojelua ja asemakaavan rakennusoikeuden
tarkistamista vastaamaan nykyisten rakennusten enimmäiskerrosalaa
mahdollisine laajennuksineen nykyisten rakennusten rungon sisällä.
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Yhdyskuntalautakunnan esityslistalla perustelutekstiin
pohjautuva päätösehdotus oli "Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy
Aleksanterinkatu 11:n asemakaavamuutoshakemus hylätään ja
valmistelu lopetetaan."
Yhdyskuntalautakunta päätti 11.8.2020 § 189 palauttaa asian uudelleen
valmisteluun seuraavasti evästettynä: "Huomioidaan, että alueen
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö vaarantuu, jos
lisärakentamiseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteen tulisi olla
suojeleva ja leikata suunniteltua rakennusoikeutta. Lisäksi on otettava
huomioon, että valtuusto on yksimielisesti päättänyt, että tonttivuokria
kohtuullistetaan siihen asti, kun tosiasiallinen purkaminen ja uudelleen
rakentaminen käynnistyy."
Asian käsittely kaupunginhallituksessa on perusteltua, koska päätöksellä
on vaikutusta sekä yhdyskuntalautakunnan että asunto- ja
kiinteistölautakunnan toimialaan. Kyseessä on myös
ennakkopäätösluonteinen asia. Mikäli yhdyskuntalautakunnan päätöstä
ei muuteta, saattaa tämä aiheuttaa merkittävän määrän hakemuksia
vastaaville asemakaavaprosesseille.
Tiedoksi
Asunto Oy Erkkilän-Aukee, Asunto Oy Aleksanterinkatu 11, Hanna
Montonen, Aila Taura, Mikko Nurminen, Taru Hurme
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola ehdotti, että asia jätetään
pöydälle. Minna Minkkinen kannatti Kummolan pöydällepanoehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Kullervonkatu
30
2 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Aleksanterinkatu
33
3 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirje
4 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 1, Kaupunginvaltuuston päätös
5 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 2, Kaavamuutoksen esiselvitys
6 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 3, RHS Erkkilan-Aukee
7 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 4, RHS Aleksanterinkatu
8 Liite Yla 11.8.2020 Hakijan kirjeen liite 5, Pirkanmaan maakuntamuseon
lausunto
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§ 370
Tesoman hyvinvointiallianssin ensimmäisen sopimusjakson tavoitekustannuksen
muuttaminen
TRE:5026/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378 ja controller Vesa-
Matti Kangas, puh. 050 566 4477, 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
Tesoman hyvinvointiallianssin ensimmäisen sopimusjakson (2018–2021)
tavoitekustannusta pienennetään Allianssin johtoryhmän esityksen
mukaisesti 1.580.930 euroa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehittämisjohtaja
Anniina Tirroselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2017 § 604 Tesoman
hyvinvointiallianssin toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Sopimuksessa
ensimmäiselle sopimusjaksolle (2018–2021) määritelty, allianssia
kaupallisesti sitova tavoitekustannus on 56,9 milj. euroa. Tesoman
hyvinvointiallianssin ensimmäisen sopimusjakson (2018–2021)
tavoitekustannusta pienennettiin kaupunginhallituksen päätöksellä
17.12.2018 § 511 Allianssin johtoryhmän esityksen mukaisesti 2.770.620
euroa.
Merkittävin muutos oli tehostetun palveluasumisen asumisyksikön
arvioidun aloitusajankohdan siirtyminen alkuvuodesta 2019 vuoden 2020
alkuun. Sopimuksen mukaan Allianssi esittää mahdolliset
Kustannusraamin, Tavoitebudjetin tai Tavoitekustannuksen
muutostarpeet Tilaajalle. Tilaajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa
Tampereen kaupunkia.
Tesoman hyvinvointiallianssin ensimmäisen sopimusjakson aikana on
selvinnyt tiettyjä muutostarpeita sopimuksessa määriteltyyn
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ensimmäisen sopimusjakson (2018–2021) tavoitekustannukseen.
Merkittävimpiä muutoksia ovat tehostetun palveluasumisen
asumisyksikön arvioidun aloitusajankohdan siirtyminen edelleen
alkuvuodesta 2020 alkusyksyyn 2020 ja laskennallisen alv-palautuksen (5
%) vähentäminen tavoitekustannuksista. Näiden johdosta
tavoitekustannusta esitetään pienennettäväksi. Vastaavasti ikäihmisten
palvelujen osalta kustannukset nousevat ja tavoitekustannuksia esitetään
lisättäväksi tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon
palvelujen osalta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan elinkaarikorttelin
palvelut olisivat koostuneet tehostetusta palveluasumisesta ja
palvelutalon kotihoidosta. Palvelutalon kotihoidon tuotteesta kaupunki
kuitenkin joutui luopumaan. Lainsäädäntö ei tunne palvelutalon kotihoito
-termiä eikä aluehallintoviraston mukaan sitä ole mahdollista käyttää
nykyisessä palveluvalikossa. Ikäihmisten palvelujen kustannustaso on
myös yleisesti noussut verrattuna alkuperäiseen arvioon pääosin
henkilöstökustannusten nousun johdosta. Muutoksista on sovittu
yksimielisesti Allianssin johtoryhmän kokouksessa 9.6.2020.
Alkuperäinen ensimmäisen sopimusjakson tavoitekustannus oli
56.914.399 euroa. Allianssin johtoryhmän 30.11.2018 linjaamat ja
kaupunginhallituksen 17.12.2018 päättämät muutokset pienentävät
tavoitekustannusta 2.770.620 euroa. Nyt esitetään tavoitekustannusta
pienennettävän edelleen 1.580.930 euroa, mikä pienentää
tavoitekustannusta vuosille 2018–2021 54.143.779 eurosta 52.562.849
euroon.
Tiedoksi
Vesa-Matti Kangas, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Niina M Leino,
Riikka.Helminen@mehilainen.fi
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§ 371
Hyväksyntä Jyväskylän kaupungille yhteishankinnan tekemiseksi Lapset SIB II -rahaston
hankehallinnoijan kilpailutuksessa
TRE:3015/02.07.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Outi Valkama, puh. 040 801 6423, projektipäällikkö
Johanna Riippi, puh. 040 806 2736, suunnittelujohtaja Tarja Puskala, puh.
050 595 1079, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672,
lakimies Tanja Welin, puh. 040 128 6644 ja lakimies 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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
FIM Pääomarahastot Oy:n (Y-tunnus 1771007-6) tarjous 11.8.2020 Lapset
SIB II -rahaston hankehallinnoinnista on sisällöltään tarjouspyynnön
mukainen.
Jyväskylän kaupungille annetaan hyväksyntä tehdä hankintapäätös
yhteishankinnasta FIM Pääomarahastot Oy:ltä.
Hankintaa koskevat sopimukset voidaan allekirjoittaa, kun Jyväskylän
kaupungin tekemä hankintapäätös asiassa on lainvoimainen.
Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään puitesopimukseen ja Tampereen
kaupungin kuntakohtaiseen sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia.
Sopimus hankinnasta syntyy Tampereen kaupungin osalta vasta, kun
hankintaa koskeva sopimus on allekirjoitettu.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, kehittämisjohtaja Anniina Tirroselle sekä projektipäällikkö
Johanna Riipille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 että Tampereen kaupunki osallistuu
Lapset SIB 2 -rahaston (Social Impact Bond) hankehallinnoijan
kilpailutukseen. Kyseessä on vaikuttavuusinvestointihanke, jossa
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tuotetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja tulosperusteisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi hankehallinnoijan hankintaa koskevan
tarjouspyynnön kesäkuussa 2020 (kaupunginhallitus 1.6.2020 § 252).
Hankinnassa tilaajina toimivat Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunki,
Karkkilan kaupunki, Vihdin kunta sekä kahden viimeisen yhteinen
perusturvakuntayhtymä Karviainen. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa
konsulttina Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Lisäksi tilaajien
tukena on työ- ja elinkeinoministeriön vaikuttavuusinvestoimisen
osaamiskeskus.
Kunnat ovat tehneet hankehallinnoijan kilpailutusta ja sopimuksia
koskevan yhteistyösopimuksen (kaupunginhallitus 25.11.2019 § 504).
Sopimuksessa Jyväskylän kaupungin toimivaltainen viranhaltija
(kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 67 §:n
mukaisesti) on valtuutettu hyväksymään ja allekirjoittamaan hankintaa
koskevat ratkaisut ja päätökset edellyttäen, että tarvittavat hyväksynnät
on saatu kaikilta osapuolilta.
Yhteistyösopimuksen mukaan hankintapäätöksen tekeminen edellyttää
hankehallinnoijan valintaa koskevan päätöksen etukäteishyväksyntää
kaupunginhallituksessa.
Kilpailutuksen perusteella on tavoitteena perustaa kuntien yhteinen
puitejärjestely hankehallinnoijan kanssa. Lisäksi jokainen kunta tekee
kuntakohtaisen sopimuksen. Sopimuskausi on kestoltaan kymmenen
vuotta.
Kilpailutus on toteutettu hankintalain mukaisella kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Jyväskylän kaupunginjohtaja teki muiden
hankintayksikköjen valtuuttamana 6.2.2020 päätöksen neuvotteluiden
aloittamisesta FIM Pääomarahastot Oy:n kanssa. FIM Pääomarahastot Oy
oli ainoa ehdokas, joka jätti hyväksyttävän osallistumishakemuksen
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Neuvottelut käytiin 25.2. - 3.7.2020
viitenä kierroksena, joiden pohjalta täsmennettiin ja täydennettiin
lopullista tarjouspyyntöä.
Tarjouspyyntö toimitettiin ehdokkaalle 3.7.2020. Tarjous oli mahdollista
jättää 12.8.2020 klo 10 mennessä. FIM Pääomarahastot Oy jätti
tarjouksen määräaikaan mennessä.
Tampereen osahanke
Jokaisella kunnalla on oma hanke, jota koskevasta sopimuksesta kunta
vastaa yksin. Tampereen kaupungin osahanke kohdentuu lastensuojelun
sijaishuollosta aikuistuvien nuorten koulutuksen ja työllistymisen
edistämiseen. Tampereen osahanke sisältää myös mahdollisuuden
optioon. Option käyttöönotto edellyttää molempien sopimusosapuolten
hyväksyntää ja siitä tehdään erillinen päätös.
Saapuneen tarjouksen käsittely
Saapui yksi tarjous FIM Pääomarahastot Oy:ltä. Tarjous on
tarjouspyynnön mukainen ja muutenkin ehdoiltaan hyväksyttävissä.
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Tarjouksen liitteenä toimitettiin projektisuunnitelma, joka on
tarjouspyynnön mukainen. Yksityiskohtaiset toimenpiteet suunnitellaan
hankkeen käynnistyessä ammattilaisten sekä kohderyhmän nuorten
kanssa. Tarjouksellaan toimittaja on sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä
ja sen liitteissä asetettuihin pakollisiin vaatimuksiin mukaan lukien
tulosperusteiseen tuotonmaksumalliin.
Tampereen kaupunki hyväksyy FIM Pääomarahastot Oy:n tarjouksen
ehdoilla tehtävän hankintapäätöksen, jolla FIM Pääomarahastot Oy
valitaan sopimuskumppaniksi. Hankintapäätöksen tulee tekemään
Jyväskylän kaupunki Tampereen kaupunginhallituksen (25.11.2019 § 504)
antaman valtuutuksen perusteella. Asia etenee Jyväskylään
päätöksentekoon.
Hankkeesta aiheutuvat kustannukset ja budjetointi
Hankkeen tuotonmaksumalli on tulosperusteinen. Tulosperusteisessa
rahoitussopimuksessa (SIB) tilaaja ei maksa palvelusuoritteista, vaan
tulospalkkiota sopimuksessa määriteltyjen tulosten saavuttamisesta.
Sopimuskauden pituus on 10 vuotta. Tampereen hankkeen
enimmäisarvo koko sopimuskauden ajalla on 4,3 milj. euroa ja option
kanssa 6,5 milj. euroa. Odotettu tulospalkkioiden kokonaismäärä ilman
optiota on hankeaikana 2,9 milj. euroa.
Lapset SIB II -hanke on osa Tampere Junior -kehitysohjelmaa vuosien
2020-2023 ajan. Hankkeen sijoittuminen kaupunkiorganisaatiossa
vuodesta 2024 eteenpäin päätetään vuoden 2023 aikana.
Tiedoksi
Leena Viitasaari, Tarja Puskala, Tanja Welin, Maria Päivänen, Anna Tonteri
(työ- ja elinkeinoministeriö), Pekka Alahuhta (Hansel), Pauliina Virtanen
(Jyväskylän kaupunki), Antti Luukkanen (Vihdin kunta), Arto Jormalainen
(Karkkilan kaupunki), Joanna Immonen (perusturvakuntayhtymä
Karviainen)
Liitteet

1 Kh 14.9.2020 Tarjousdokumentti
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§ 372
Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma
TRE:5059/09.02.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma hyväksytään.
Esitetään edelleen valtuustolle:
Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi. Pekka Salmi kannatti ehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Perustelut
Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan kaupungin kivijalka. Tampereen
kaupungin turvallisuussuunnitelman ja sen pohjalta tehtävän
turvallisuustyön tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja parantaa
kuntalaisten turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien,
rikosten ja häiriöiden määrää.
Covid19-epidemia on tuonut turvallisuuden toimintaympäristöön monia
sellaisia tekijöitä, jotka tulevat näkymään kuntalaisten hyvinvoinnissa
pitkään ja ne tulevat jatkossa vaikuttamaan jatkossa myös
turvallisuustyön painopisteisiin. Yleisinä havaintoina voidaan todeta, että
esimerkiksi poliisien tehtävien ja rikostilastojen osalta kasvua on muun
muassa kotihälytyksissä, omaisuusrikoksissa, törkeissä liikennerikoksissa
ja huumausainerikoksissa (päihderiippuvuuksissa laajemminkin).
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Suurin osa erilaisista turvallisuusongelmista on luonteeltaan sellaisia, että
niiden kokonaisvaltainen ratkaiseminen ei ole mahdollista yhden toimijan
keinoin ja voimavaroin, turvallisuussuunnittelulla pyritään tuottamaan
aitoa lisäarvoa paikallisten turvallisuusongelmien vähentämiseen ja
ratkaisemiseen. Turvallisuussuunnitelman taustalla olevaa
toimintaympäristön arvioita on tehty laajassa yhteistyössä sekä
paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.
Turvallisuussuunnittelussa on otettu huomioon turvallisuussuunnittelua
ohjaavat kansalliset asiakirjat ja periaatteet.
Keskeisiksi turvallisuusongelmiksi ja -haasteiksi on tunnistettu seuraavia
kokonaisuuksia:
Asuin- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen
Turvallisuuden tunteen vahvistaminen
Huumausaineiden käytön kasvun taittaminen
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten poistaminen
Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
(Ikääntyneiden/erityisryhmien) asumisen turvallisuuden
parantaminen
Suurtapahtumien turvallisuuden kehittäminen
Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta
ehkäiseminen
Liikenneturvallisuuden parantaminen (luonnos teemasta esitellään
kokouksessa)
Turvallisuussuunnittelua tehdään omana kokonaisuutena, mutta työssä
huomioidaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja
varautumisen prosessit. Turvallisuussuunnitelma toimii sateenvarjona,
joka kokoaa yhteen erilaiset turvallisuuden parantamiseksi toteutettavat
hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat.
Kaupungin turvallisuussuunnitelma ei pidä sisällään kaupungin sisäisen
turvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi uhka-
ja väkivaltatilanteiden hallintaa. Sisäisen turvallisuuden ja varautumisen
vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet ovat sisällytetty riskienhallinta-,
turvallisuus- ja varautumistiimin vuosittaisiin tulostavoitteisiin.
Turvallisuussuunnitelma on luonteeltaan dynaaminen ja sitä on tarkoitus
päivittää jatkuvasti. Ylläpitäjänä on konsernihallinnon strategia- ja
kehittämisyksikön riskienhallinta-, turvallisuus- ja varautumistiimi ja
vastuuhenkilönä on riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula.
Turvallisuussuunnitelmaa on käsitelty laajasti kaupunkiorganisaatiossa ja
sitä on kehitetty eri ryhmissä saatujen palautteiden perusteella.
Suunnitelman toteumaa seurataan osana talousarviotavoitteita ja
suunnitelman toteumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kahden
vuoden välein.
Tiedoksi
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Reija Linnamaa, Jouni Perttula
Liitteet

1 Liite kh 14.9.2020 Turvallisuussuunnitelma
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§ 373
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:
- yhdyskuntalautakunnan 8.9.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankejohtaja
§ 68 Hämeenkadun Valoviikkojen rakennussuunnitelman tilaaminen
Ramboll Finland Oy:ltä, 09.09.2020
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 171 Koulutuspäällikön viran täyttäminen Tampereen seudun
ammattiopisto Tredussa Pyynikin kampuksen Oriveden toimipisteessä,
09.09.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 53 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tilapäisen
esittelijän määrääminen, 09.09.2020
Konsernijohtaja
§ 97 Salainen: 07.09.2020
Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 11 Kahden ylipalomiehen viran täyttäminen, 04.09.2020
§ 12 Kolmen paloesimiehen viran täyttäminen, 04.09.2020
§ 13 Kahdenkymmenenkahden palomiehen viran täyttäminen, 04.09.2020
Pormestari
§ 100 Tampereen kaupungin lausunto terveydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain muuttamisesta; valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa
koskevat säädökset, 04.09.2020
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 17 Koronvaihtosopimuksen solmiminen Nordea Pankki Oyj:n kanssa,
07.09.2020
Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 9 Veturitallin esittely- ja näyttelytilan, ” Visit Centerin” ,
tilakoordinointipalvelut, 09.09.2020
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Tietohallintojohtaja
§ 76 Tunstall Oy:n toimittaman Pispanlinnan hoitajakutsu- ja
henkilöturvaratkaisun huolto- ja ylläpitosopimuksen jatkaminen,
04.09.2020
§ 77 Documentum lisenssien ylläpidon tilaus Fujitsu Finland Oy:ltä
vuodelle 2021, 08.09.2020
§ 78 Toisen asteen oppilashallintajärjestelmän SaaS-palvelun
suorahankinta Visma Enterprise Oy:ltä, 09.09.2020
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§ 374
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. Hän oli läsnä kokouksessa kohdan 2)
käsittelyn ajan.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
2) COVID-19-epidemian tilannekuva
3) Tampereen päivän palkittavat päätetään seuraavassa 21.9.
kokouksessa.
4) Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari pidetään Tampere-talossa
21.9.2020.
5) Kaupunginhallitus vierailee 28.9.2020 Raitotievarikolla ja osallistuu
mahdollisesti testiryhmässä koeajolle.
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Muutoksenhakukielto
§368, §372, §374
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§369, §370, §371
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

