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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika

07.09.2020, klo 13:00 - 15:02

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 355

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 356

Pöytäkirjan tarkastus

§ 357

Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 seuranta 1/2020

§ 358

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

§ 359

Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto
ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus

§ 360

Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman
keinoin Tampereelle - Sofia Vikman ym.

§ 361

Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja
Jouni Ovaska

§ 362

Valtuustoaloite kotikaupunkimme roskaamisen vähentämiseksi -
Riitta Ollila

§ 363

Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko
Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym.

§ 364

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

§ 365

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
Tulonen Irja
Helimo Matti, varajäsen
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 14:53
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 14:28
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:06, poistui 14:28
Heinämäki Anna-Kaisa, kilpailukykyjohtaja, saapui 14:28, poistui 14:50
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 14:52, poistui
14:59
Suoniemi Juhana

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Anne Liimola

Minna Minkkinen

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
15.09.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 355
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 356
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Minna Minkkinen (varalle
Ilkka Sasi ja Matti Helimo).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 14.9.2020.
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Kaupunginhallitus, § 357, 07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 351, 31.08.2020
§ 357
Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 seuranta 1/2020
TRE:3648/10.00.02/2018
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 357
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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2020 seuranta 1/2020 merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 31.8.2020 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä
Liitteet

1 Kh 31.8.2020 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 -2021

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 351
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
07.09.2020

28/2020

7 (37)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2020 seuranta 1/2020 merkitään
tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 Tampereen kaupungin asunto- ja
maapolitiikan linjaukset vuosille 2018-2021. Asunto- ja maapolitiikan
linjausten 2018-2021 valmistelun yhteydessä sovittiin linjausten
jatkuvasta seurannasta. Tämän päätöksen liitteenä on sovitun seurannan
mukainen yhteenveto.
Asunto- ja maapolitiikkaan liittyviä asioita seurataan myös
kaupunkistrategian, talousarvion ja asunto- ja kiinteistölautakunnan
palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointien yhteydessä. Liitteenä
olevassa asunto- ja maapolitiikan 2018-2021 linjausten seurannassa
keskitytään sellaisiin linjausten vaikuttavuustaulukon asioihin, joita ei
raportoida edellä mainittujen raportointien yhteydessä.
Lisäksi tässä seurantaraportissa esitetään selvitys asunto- ja
maapolitiikan linjausten mukaisesta täydennysrakentamisen
kannustamisesta vuosina 2014-2020 sekä selvitys ARA- ja
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratasoista.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Pekka Salmi kannatti ehdotusta.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen
yksimielisesti.
Liitteet

1 Kh 31.8.2020 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 -2021
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Kaupunginhallitus, § 358, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 189, 11.08.2020
§ 358
Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen: Juhannuskylä (X) tontit 148-5 ja 150-13
TRE:7076/10.02.01/2019
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 358
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
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.
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.
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
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Asemakaavan muutoshakemus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Kullervonkatu 30
3 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Aleksanterinkatu
33
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

Yhdyskuntalautakunta, 11.08.2020, § 189
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Asia palautettiin 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
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tonttivuokria kohtuullistetaan siihen asti, kun tosiasiallinen purkaminen
ja uudelleen rakentaminen käynnistyy."
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Eriävä mielipide
Ilpo Sirniö ilmoitti eriävän mielipiteen.
Päätösehdotus oli
Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n
asemakaavamuutoshakemus hylätään ja valmistelu lopetetaan.
Perustelut
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.
Asemakaavamuutosta ei ole kuulutettu vireille.
Asunto-osakeyhtiöiden pitkäkestoisia vuokrasopimuksia ollaan
uusimassa huhtikuussa 2021 ja tällä hetkellä erittäin edullisia, alennettuja
tonttivuokria ollaan korottamassa tuntuvasti. Tonttivuokra määräytyy
Tampereella asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan. Tontilla
148-5 on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 500 k-m2 ja tontilla 150-
13 noin 200 k-m2. Taloyhtiöt kokevat tonttivuokran maksamisen
käyttämättömästä rakennusoikeudesta kohtuuttomana.

Kiinteistötoimen ja asemakaavoituksen kannalta hakemukseen
sellaisenaan on suhtauduttu kielteisesti, sillä käyttämätön
rakennusoikeus on tonteilla hyödynnettävissä ainakin osittain ja toisaalta
näiden tonttien rakennusoikeuden leikkaaminen voisi käynnistää
laajemminkin vastaavat muutokset eri puolilla kaupunkia, jolloin sillä on
myös vaikutusta kaupungin maanvuokratuloihin. Asemakaavamuutosta
ei tulisi käyttää tonttivuokrien säätelyvälineenä. Rakennusoikeuden
leikkaaminen ei ole myöskään kaupungin keskustan
täydennysrakentamisen strategian mukaista.
Alueen 1980-luvulla laadittua asemakaavaa ei voida pitää
suojelumääräysten osalta ajanmukaisena. Maakuntamuseo ja
asemakaavoitus näkevät pienimuotoisen, ympäristöönsä sopeutetun
täydennysrakentamisen tonteilla kuitenkin lähtökohtaisesti
mahdollisena. Maakuntamuseo ja asemakaavoitus ovat käyneet asiasta
työneuvottelun ja hakija on pyytänyt maakuntamuseolta lausunnon.
Juhannuskylän suojelukysymykset tulisi myös tutkia laajemmin kuin
yksittäisten tonttien osalta, jotta voidaan varmistaa alueen kiinteistön
omistajien ja vuokramiesten yhdenvertainen kohtelu. Mahdollinen
suojelukaavan laatiminen ei myöskään takaa tonttien rakennusoikeuden
leikkaamista hakijoiden toivomalla tavalla.
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Näistä syistä johtuen hakijoita on ohjattu muuttamaan hakemuksensa
sisältöä täydennysrakentamisen tutkimiseen, jolloin suojelukysymys
voitaisiin tutkia samassa yhteydessä tai vaihtoehtoisesti vetämään
hakemuksensa pois. Hakijoille on myös esitelty esimerkkejä vastaavan
kokoisista pienistä täydennysrakentamiskohteista Tampereella (esimerkit
liitteenä).
Hakijat kieltäytyvät muuttamasta hakemuksensa sisältöä tai vetämästä
hakemusta pois ja vaativat sen käsittelyä yhdyskuntalautakunnassa.
Asemakaavamuutoshakemuksen hylkääminen kuuluu
yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Tonttivuokrista päättäminen
kuuluu asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivaltaan.
Hakija on antanut asiassa selityksen liitteineen ja tonteilla on pidetty
vapaamuotoinen katselmus 10.6.2020. Salassa pidettävien
henkilötietojen vuoksi osan liitteistä julkisuutta on rajattu.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Iina Laakkonen, Aila Taura, Miinu Mäkelä
Kokouskäsittely
Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Sonja Harmaala ehdotti, että palautetaan Juhannuskylän 148 - 5 ja 150 -
13 kaavamuutos valmisteluun ja 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.
Jouni Sirén ja Kaisa Vatanen kannattivat Harmaalan ehdotusta.
Koska ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Asian käsittelyn jatkaminen JAA
Asian palauttaminen valmisteluun EI
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi Harmaalan palautusehdotuksen tulleen
hyväksytyksi äänin 5 - 7.
Äänestykset
Asian käsittelyn jatkaminen JAA, Asian palauttaminen valmisteluun EI
Kyllä
Aleksi Jäntti
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Ossi Aho
Matti Järvinen
Ulla Kampman
Ilpo Sirniö
Ei
Matti Höyssä
Jouni Sirén
Kaisa Vatanen
Katja Nisumaa-Saarela
Sonja Harmaala
Erik Lydén
Reeta Ahonen
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Aleksanterinkatu
33
2 Liite Yla 11.8.2020 Esimerkki täydennysrakentamisesta Kullervonkatu
30
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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Kaupunginhallitus, § 359, 07.09.2020
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 79, 26.08.2020
§ 359
Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus
TRE:4654/00.01.06/2020
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 359
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen
kumppanuussopimus hyväksyttiin siten muutettuna, että kohta 8
poistetaan.
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja
teknisluonteisia korjauksia.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen
kumppanuussopimus hyväksytään.
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja
teknisluonteisia korjauksia.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti kumppanuussopimuksen
hyväksymistä siten muutettuna, että kohta 8 poistetaan. Irja Tulonen
kannatti puheenjohtajan ehdotusta.
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Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan muutosehdotuksen
yksimielisesti.
Perustelut
Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto ja
Tampereen ammattikorkeakoulu) ovat valmistelleet yhdessä
kumppanuussopimusta aiempaa suunnitelmallisemman ja
vaikuttavamman yhteistyön pohjaksi. Toive strategisemmalle ja
koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön
toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta. Kumppanuussopimus
on luonteeltaan strateginen yhteistyön sitoumus ja väline yhteiselle
johtamiselle keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja
koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Kumppanuussopimusta
konkretisoi toimintasuunnitelma, jonka valmistelu aloitetaan yhdessä
kumppaniosapuolten kanssa henkilöstöä osallistaen syksyn 2020 aikana.
Kumppanuussopimuksen toiminnallisten painopisteiden teemoiksi on
yhteisessä valmistelussa valikoitunut opiskelijaystävällisyyden
edistäminen, osaamisen turvaaminen, kansainvälisyyden edistäminen
sekä kumppanuuden edistäminen, joka tähtää erityisesti
korkeakouluyhteisön tuottaman tiedon ja tutkimuksen hyödyntämiseen
osana kaupungin palveluiden kehittämistä ja päätöksentekoa. Lisäksi
erikseen on määritelty tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ohjaavat
painopisteet, jotka perustuvat kolmelle tasolle; yhteiskunnallisen tason,
kaupunkitason ja yksilötason näkökulmaan.
Kumppanuussopimus määrittelee myös struktuurin seurannalle.
Toimintaa seuraa ja ohjaa ohjausryhmä ja toimeenpanoa valmistelee
seurantaryhmä. Sopimus itsessään luo raamit tekemiselle, mutta ei
edellytä tässä vaiheessa rahallisia sitoumuksia. Yhteistyöhankkeista ja
muista rahallisista panostuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti
erikseen. Osapuolet sitoutuvat sopimuksen myötä kuitenkin edistämään
yhteisen työntekijän resursointia kumppanuussopimuksen
toteutussuunnitelman tehokkaaksi toteuttamiseksi ja tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Jaakko Stenhäll, Nina
Mustikkamäki, Tuukka Salkoaho, Iina Ojala, Sanni Pöntinen
Liitteet

1 Kh 7.9.2020 Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön
kumppanuussopimus

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 26.08.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Heinämäki
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen
kumppanuussopimus hyväksytään.
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja
teknisluonteisia korjauksia.
Perustelut
Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö ovat tehneet perinteisesti
yhteistyötä monella saralla. Tampereen kaupungilla on
korkeakouluyhteisön kanssa vuosittain kymmeniä erilaisia
tutkimushankkeita ja muita yhteistyöprojekteja sekä strategisen tason
yhteistyösopimuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja
korkeakouluyhteisön sekä toisen asteen ja korkeakouluyhteisön välillä.
Tämän lisäksi kaupunki on vuosien varrella rahallisesti tukenut useita
erilaisia professuureja aloilla, jotka ovat tukeneet myös kaupungin
strategia tavoitteita. Viime vuosina tällaisia ovat olleet muun muassa
kiertotalouden, ympäristökasvatuksen ja yritysoikeuden professuurit.
Yhteistyömuotoja on viime vuosina ollut myös erilaiset elinkeinopoliittiset
avaukset, kansainvälinen yhteistyö sekä opiskelijaystävällisen kaupungin
kehittäminen.
Kokonaisuuden painopisteistä ja yhteistyömalleista ei ole kuitenkaan
tarkemmin sovittu. Osana kaupungin ja korkeakouluyhteisön
strategisempaa yhteistyötä, on yhteistyössä valmisteltu strateginen
kumppanuussopimus. Kumppanuussopimus on luonteeltaan strateginen
yhteistyön sitoumus keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja
koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Toive strategisemmalle ja
koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön
toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta.
Yhteistyön strategisemman johtamisen ja seurannan lisäksi
kumppanuussopimuksella tavoitellaan muun muassa kansainvälisen
yhteistyön vahvistamista, kansainvälisten osaajien houkuttelua,
opiskelijoiden palveluiden kehittämistä, työllisyyden edistämistä ja
yhteisten edunvalvontatavoitteiden tunnistamista. Lisäksi Tampereen
kaupunki tarvitsee korkeakouluyhteisön kumppanuutta tutkimustiedon
hyödyntämiseen ja palveluiden kehittäminen
Kumppanuussopimuksen sisältöjä on valmisteltu kevään 2020 aikana
organisaatioiden yhteistyönä organisaatioiden henkilöstöä osallistaen.
Kumppanuuden toiminallisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet teemat: 1.
Opiskelijaystävällisyydessä ykkönen, 2. Osaamisen veto- ja pitovoima
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kilpailukyvyn turvaajana, 3. Kansainvälinen Tampere, 4. Uudistuvaa
kumppanuutta. Lisäksi erikseen on määritelty tutkimus- ja
koulutusyhteistyötä määrittelevät painopisteet, jotka perustuvat kolmelle
tasolle, yhteiskunnallisen tason, kaupunkitason ja yksilötason
näkökulmaan.
Osana kumppanuussopimusta on määritelty myös aiempaa selvempi
struktuuri yhteistyörakenteelle. Kumppanuussopimuksen toteutumisen
seuraamiseksi toimii jatkossa ohjausryhmä, joka muodostuu Tampereen
kaupungin ja korkeakouluyhteisön johdosta. Kumppanuussopimuksen
jatkovalmistelusta vastaa kumppanuussopimuksen seurantaryhmä.
Tavoitteeksi on sopimukseen määritelty myös yhteisen työntekijän
resursointi mahdollistamaan kumppanuussopimuksen toiminnallisten ja
tutkimuksellisten painopisteiden toimeenpano, koordinaatio ja siten
kumppanuussopimuksen tavoitteiden menestyksellinen toteutuminen.
Muutoin kukin kumppanuussopimusosapuoli vastaa omista
kustannuksistaan ja resurssoinneistaan.
Kumppanuussopimus luo strategiset raamit yhteistyölle, mutta
toiminnassa oleva yhteistyö on oltava luonteeltaan mahdollistavaa.
Tavoitteena on antaa strateginen kehys olemassa olevalle ja tulevalle
yhteistyölle, jossa organisaatioiden henkilöstöstä lähtevä osaaminen ja
yhteistyö on keskiössä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana.
Liitteet

1 elosa 26.8.2020 Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön
kumppanuussopimus
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Kaupunginhallitus, § 360, 07.09.2020
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 103, 20.08.2020
§ 360
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin Tampereelle -
Sofia Vikman ym.
TRE:5213/12.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 360
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529 ja
erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sofia Vikmanin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Sofia Vikman, Tuija Viitasaari, Tanja Jurvanen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 20.08.2020, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Sofia Vikmanin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Sofia Vikman ym. on esittänyt valtuustoaloitteessaan 19.8.2019, että
Tampereella aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman
keinoin.
Lukutaito on edellytys sujuvaan arkeen ja yhteiskunnan jäsenenä
toimimiseen. Suomi kuuluu edelleen lukutaidon kärkimaihin, mutta viime
vuosina kiinnostus ja innostus lukemiseen on laskenut. Myös
lukutaidoltaan heikkojen tai jopa kokonaan lukutaidottomien osuus on
kasvanut. Viimeisin PISA -arviointi (2018) näyttää tämän globaalin
suunnan toteutuvan myös Suomessa.
Lukemisen kanssa lasten, nuorten ja aikuistenkin vapaa-ajasta kilpailevat
monet muut aktiviteetit. Toisaalta voidaan todeta, että perinteisen
tekstien lukutaidon rinnalle on tullut monia muita tärkeitä lukemisen
taitoja, joita monimediaisessa ja -kanavaisessa yhteiskunnassa tarvitaan.
Lukutaidon käsite on laajentunut. Nykyisin puhutaankin
monilukutaidoista tai monilukutaidosta. Edelleen kuitenkin tekstin
lukutaito on tärkeä oppimisen ja osallistumisen väline.
Kiinnostus ja innostus lukemiseen herää jo pienillä lapsilla. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan vuoden 2020 Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa
lukemisen edistäminen on määritelty yhdeksi toiminnan painopisteeksi
osana harrastamisen ja liikkumien kokonaisuutta. Käytännön toteutuksen
suunnittelussa on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuliike -
hankkeen suuntaviivat ja suositukset. Päiväkodit ja koulut toteuttavat
teemaa monipuolisesti sekä lasten ja nuorten ikätaso ja kiinnostuksen
kohteet huomioiden.
Perusopetuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa draamaa
käytetään monipuolisesti opetusmenetelmänä lukutaidon opettamisessa
ja kirjallisuuden käsittelyssä. Draama ja kirjallisuuden opetus kytkeytyvät
yhteen kaikilla luokka-asteilla. Kirjallisuuden käsittely draaman keinoin
lisää oppilaiden toiminnallista ja kokemuksellista oppimista. Draamaa
hyödynnetään esimerkiksi poimimalla luetuista kirjoista jännittäviä tai
yllättäviä kohtauksia, joista rakennetaan patsaita, still-kuvia tai
kirjallisuuden hahmot heräävät eloon erilaisissa luokkatilanteessa.
Lukuvalmiuksien ja -taidon vahvistamista sekä kielellisten valmiuksien
tukemisessa huomioidaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä
luodaan sellaisia kokonaisuuksia ja tehtäviä, jotka ovat nykylasten ja -
nuorten arkipäivään sidottuja. Tekstien lukeminen ja kuunteleminen ovat
läsnä jokaisessa päivässä esimerkiksi lorujen, leikkien, satujen, tekstien,
draaman avulla. Varhaiskasvatukseen laadittu oma kulttuurikasvatusopas
tukee lasten kielellisiä valmiuksia hyödyntäen sanataidetta ja draamaa.
Taidekaari -kulttuurikasvatusohjelmalla tavoitetaan tällä hetkellä kaikki
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ikäluokat esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka, ohjelmassa on
myös lukutaidon vahvistamiseen liittyviä kokonaisuuksia, joissa sanataide
ja teatteri ja draama ovat työvälineinä. Ohjelman toteutuksesta vastaavat
paikalliset taiteen ammattilaiset.
Kasvatus- ja opetuspalveluihin palkataan kaksi osa-aikaista
lukukoordinaattoria varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen
lukemaan innostamisen koordinaattoreiksi ja kehittäjiksi. Tavoitteena on
laajentaa ja vahvistaa perusopetuksen kullekin vuosiluokalle suunnattua
Lukukaari -ohjelmaa ja tukea kasvattajia ja opettajia lukuvalmiuksien ja -
taidon vahvistamisessa. Lukukaaren on suunnitellut tamperelaisista
opettajista muodostuva Lukemaan innostajien joukko perusopetuksen
opetussuunnitelman pohjalta. Heidän työaikaansa käytetään myös
ohjelman toimeenpanoon kouluilla erilaisten toiminnallisten tehtävien
muodossa. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueen sanataiteen ja
kirjallisuuden yhteisöjen kanssa (esim. Sanataidekoulu Yöstäjät ja
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi).
Tampereen kaupungin kirjastojen kanssa on tehty jo pitkään tiiviistä
yhteistyötä suunnitelmallisesti. Erilaiset kirjavinkkaukset, aineistojen
lainauspalvelut sekä kirjasto- ja kirjastoautovierailujen ovat säännöllinen
toimintatapa päiväkodeissa ja kouluissa. Uusia yhteistyön muotoja
kehiteltiin kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Niistä saatuja hyviä
kokemuksia hyödynnetään jatkossa yhteistyön kehittämisessä.
Kirjastoissa on tehty monia erilaisia toimenpiteitä lasten ja nuorten
lukutaidon edistämiseksi. Nämä toimenpiteet ovat lisänneet lasten- ja
nuortenkirjojen lainausmääriä. Uusimpana toimenpiteenä kirjastossa on
julkaistu elokuussa perhelukudiplomisovellus älypuhelimille.
Kielellisten valmiuksien tukemisessa ja lukutaidon vahvistamisessa
tehdään monipuolisesti yhteistyötä kaupungin ja alueen eri toimijoiden
kanssa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 361, 07.09.2020
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 104, 19.08.2020
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 102, 20.08.2020
§ 361
Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja Jouni Ovaska
TRE:2024/10.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 361
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja palvelujohtaja
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.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annetut sivistys- ja
kulttuurilautakunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunnot
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Riitta Ollila, Jouni Ovaska, Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 19.08.2020, § 104
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Perustelut
Riitta Ollila ja Jouni Ovaska esittävät 16.3.2020 jättämässään
valtuustoaloitteessa, että Tampereen koulurakentamisessa ei oteta
lähtökohdaksi ainoastaan avoimia oppimisympäristöjä. Kaikille oppilaille
tulee taata turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö omine
ryhmineen, opettajineen ja työskentelytiloineen.
Tampereella koulujen suunnittelussa oppilasmäärän mitoituksen

lähtökohtana on kotiluokka. Yhden kotiluokan koko on n. 55-60m2 ja
laskennallinen oppilasmäärä kotiluokassa on 25 oppilasta. Kotiluokka
peruste on ollut lähtökohta sekä viimeksi valmistuneissa kouluissa, kuten
Vuoreksessa ja Tesomalla, että suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olevissa
kouluissa, kuten Etelä-Hervannassa, Olkahisessa ja Sammossa.
Yksi lähtökohta koulujen suunnittelussa on myös kaikkien tilojen
mahdollisimman korkea käyttöaste. Tästä syystä tilat suunnitellaan
yleispäteviksi siten, että sisällön tai oppilasmäärän muuttuessa
merkittäviä tilamuutoksia ei tarvitse tehdä. Oppilasmäärän vaihteluun
varaudutaan mm. rakentamalla osaan isoista luokkatiloista jakoseinä.
Avattavat siirtoseinät mahdollistavat myös erilaiset opetusjärjestelyt
tarpeiden mukaan.
Valtuustoaloitteessa mainittuja vain avoimia opetustiloja ei Tampereella
ole tavoitteena suunnitella eikä rakentaa. Aloite ei näin ollen vaadi
jatkotoimenpiteitä.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 20.08.2020, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereella koulujen suunnittelussa oppilasmäärän mitoituksen

lähtökohtana on kotiluokka. Yhden kotiluokan koko on n. 55-60m2 ja
laskennallinen oppilasmäärä kotiluokassa on 25 oppilasta. Kotiluokka
peruste on ollut lähtökohta sekä viimeksi valmistuneissa kouluissa, kuten
Vuoreksessa ja Tesomalla, että suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olevissa
kouluissa, kuten Etelä-Hervannassa, Olkahisessa ja Sammossa.
Yksi lähtökohta koulujen suunnittelussa on myös kaikkien tilojen
mahdollisimman korkea käyttöaste. Tästä syystä tilat suunnitellaan
yleispäteviksi siten, että sisällön tai oppilasmäärän muuttuessa
merkittäviä tilamuutoksia ei tarvitse tehdä. Oppilasmäärän vaihteluun
varaudutaan mm. rakentamalla osaan isoista luokkatiloista jakoseinä.
Avattavat siirtoseinät mahdollistavat myös erilaiset opetusjärjestelyt
tarpeiden mukaan.
Valtuustoaloitteessa mainittuja vain avoimia opetustiloja ei Tampereella
ole tavoitteena suunnitella eikä rakentaa. Aloite ei näin ollen vaadi
jatkotoimenpiteitä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 362, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 191, 11.08.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 210, 25.08.2020
§ 362
Valtuustoaloite kotikaupunkimme roskaamisen vähentämiseksi - Riitta Ollila
TRE:3900/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 362
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Riitta Ollilan valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Riitta Ollila, Kimmo Myllynen
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kaupunki ja kiinteistöt

Yhdyskuntalautakunta, 11.08.2020, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Myllynen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Riitta Ollilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Riitta Ollila ehdottaa 21.5.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että
kaupungissa ryhdytään laajalla rintamalla luomaan siistimpää
kaupunkia. Aloitteessa esitetään, että aihekokonaisuuden suunnitteluun
ja toteuttamiseen tarvitaan kaikki kaupungin yksiköt päiväkodeista ja
kouluista liikelaitoksiin ja yhtiöihin asti - yksittäistä kuntalaista
unohtamatta. Aloitteessa on nostettu esille muun muassa kevätaikainen
roskaisuus talven jäljiltä sekä kevätpöly.
Kaupungin osalta puhtaanapitovelvoitteet jakautuvat käytännössä
Kaupunkiympäristön palvelualueelle (kadut ja muut yleiset alueet) sekä
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle (kaupungin omistamat
kiinteistöt ja uimarannat). Kunnossapito- ja puhtaanapitotöistä vastaavat
kokonaispalveluperiaatteella Tampereen Infra Oy (yleiset alueet) ja
Tampereen Tilapalvelut Oy (kiinteistöt). Vastaus on laadittu yhteistyössä
mainittujen yhtiöiden asiantuntijoiden kanssa.
Tampereen kaupungin vastuulla on huolehtia katualueiden ja muiden
yleisten alueiden kuten puistojen, uimarantojen, torien ja aukioiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta. Huomionarvoista on, että myös
kiinteistöillä on katu- ja yleisille alueille ulottuvia lakisääteisiä velvoitteita
kunnossa- ja puhtaanapidon osalta.
Kaupungin ja kiinteistöjen velvoitteet ja vastuunjako pohjautuvat niin
sanottuun kunnossapito- ja puhtaanapitolakiin (Laki kadun ja eräiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 15.7.2005/547).
Puhtaanapidon osalta voidaan yleisesti todeta, että kiinteistön
puhtaanapitovelvoite ulottuu tien (kadun) keskilinjaan asti. Vastuunjakoa
kunnan ja kiinteistöjen kesken on havainnollistettu liitteenä olevassa
periaatepiirustuksessa. Katujen osalta velvoitteet vahvistetaan erillisellä
päätöksellä (kadunpitopäätös, viite: maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999
/132, 86 §). Poikkeuksena tavanomaiseen vastuunjakoon on työmaa-
alueet; työmaa vastaa yleisestä siisteydestä ja puhtaanapidosta työmaa-
alueen osalta. Puhtaanapitovelvoitteiden jakautuminen tarkoittaa
käytännössä sitä, että samassa katupoikkileikkauksessa on useita
puhtaanapitovelvollisia (kunta, kiinteistöt ja työmaat). Huomionarvoista
on, että kunnan vastuulla on esimerkiksi Hämeenkadun osuudella ollut
ainoastaan pysäkkikatosten yhteydessä olevien roska-astioiden
tyhjentäminen. Kiinteistöjen alueilla kiinteistöjen puhtaanapitovelvoitteet
pohjautuvat jätelainsäädäntöön.
Raitiotiekäytävän (1. vaihe) osalta kunnossa- ja puhtaanapitovastuita on
tarkoitus selkeyttää erillisillä vastuunjakolinjauksilla.
Vastuunjakoperiaatteet (suunnitelmaselostus ja -piirustukset) olivat
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nähtävillä syksyllä 2019 ja lopullinen suunnitelma on tarkoitus hyväksyä
yhdyskuntalautakunnassa syksyllä 2020. Suunnitelman mukaan
kaupungin puhtaanapitovastuu laajenee nykyisestä. Keskeisenä
periaatteena on, että vastuunjako muodostuu mahdollisimman selkeäksi
kaikkien osapuolten kannalta. Katuosuuksista tehdään myös erilliset
kadunpitopäätökset, jossa vastuut esitetään seikkaperäisesti. Kiinteistöjä
ja kuntalaisia informoidaan asiasta erikseen. Lisäksi vastuunjaot ja
muutokset esitetään kaupungin internetsivuilla. Yleismainintana
todettakoon, että kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen
kiinteistölle lain mukaan kuuluvia puhtaanapitotehtäviä ja voi periä
(taksa) tehtävistä aiheutuneet kustannukset kiinteistöiltä.
Tilapäiset järjestelyt (työmaat) ovat osoittautuneet käytännön kunnossa-
ja puhtaanapitotyön kannalta erityisen haasteellisiksi. Mediassakin on
erityisesti kevätaikaan nostettu voimakkaasti esille epäsiisteys muun
muassa raitiotietyömaan vaikutuspiirissä. Ihmiset ovat paikoin
räikeästikin heittäneet roskia työmaa-alueelle ja erityisesti kevätaikaan
näkymä on hetkellisesti ollut jopa lohduton. Esimerkiksi raitiotieallianssin
kanssa on käyty vuoropuhelua ongelman ratkaisemiseksi. Tehostetulla
puhtaanapidolla (lisäresurssit ja lisäroska-astiat) onkin saatu parannusta
aikaiseksi.
Katu- ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on
järjestetty siten, että kaupunki on jaettu kymmeneen erilliseen urakka-
alueeseen, joiden hoidosta vastaa nykyisin Tampereen Infra Oy.
Urakkasopimusten sisällöt ovat yhtenäiset ja ne pohjautuvat pitkälti
Tampereen kaupunkiseudulla kuntien yhteistyössä kehittämään niin
sanottuun seudulliseen tuotteistukseen. Seudullinen tuotteistus mukailee
valtakunnallisia yleisiä sopimusasiakirjoja, mutta tehtäväkokonaisuuksia
on yleisesti ottaen säädelty yksityiskohtaisemmin.
Tampereen keskusta-alue on kuitenkin erityinen korkealuokkaisine
puistoineen, toreineen ja aukioineen, minkä vuoksi Tampere on vuonna
2013 kehittänyt oman erillisen puhtaanapitoluokituksen keskusta-
alueelle. Käytännössä keskusta-alueen puhtaanapitoluokitus poikkeaa
yleisistä sopimusasiakirjoista lähinnä tiukempina
toimenpideaikavaatimuksina. Lisäksi siinä on määritelty erityiskohteita ja
niihin liittyviä erityishuomioita, jotka päivittäisessä puhtaanapidossa on
huomioitava. Kaupunki on myös sopinut erillisistä toimenpiteistä ja
puhtaanapitokierroksista sellaisissa keskusta-alueen kohteissa, joiden
puhtaanapito on suurten väkimäärien vuoksi käytännössä osoittautunut
haasteelliseksi esimerkiksi yleisötapahtumien aikaan. Keskusta-alueen
uudelleen rakentumisen myötä on tarkoituksenmukaista tarkastaa ja
arvioida puhtaanapitoluokituksien ajantasaisuus. Kyseisen luokituksen
päivitystyö on suunniteltu käynnistettävän syksyllä 2020.
Aloitteessa on erityisesti nostettu esille kevätkauden epäsiisteys, kun
talven jäljiltä lumen alta paljastuu roskat, puiden lehdet, koirien ulosteet
ja pölyävä hiekoitussepeli. Kunnossapitäjien arkikokemuksen mukaan
2010-luku on ollut tavanomaista huomattavasti vaihtelevampi
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vuodenaikojen vaihtelun ja olosuhteiden puolesta. Välillä talventuloa on
odoteltu aina tammikuulle saakka, toisinaan talvi on alkanut loka-
marraskuussa. Kunnossapitotöille tunnusomaista on töiden
rytmittyminen (ns. vuosikello) vuodenajan mukaan. Erityisen vilkkaita
ajanjaksoja ovat syys- ja kevätkaudet. Töiden ajoittamiselle haasteita
tuovat syksyisin erityisesti puiden lehtien putoamisjakson ajankohta ja
pituus suhteessa lumentuloon: joinakin vuosina lähes kaikki puiden
lehdet saadaan kerättyä syyssiivousten yhteydessä, toisinaan jopa puolet
pudonneista lehdistä saattaa jäädä talven jälkeen kerättäväksi
kevätsiivousten aikana. Kunnossapitäjän näkökulmasta olisi toivottavaa,
että lehdet saataisiin kerättyä ennen talventuloa ja asiaan on erityisesti
viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota muun muassa
töiden resursoinnissa (mm. kausityöväen työsopimusten jatkaminen
myöhempään syksyyn). Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään resursoinnista
vaan enemmänkin ensilumen ajankohdasta.
Keväisin kunnossa- ja puhtaanapitotöiden ajoittamiseen ja
rytmittämiseen sekä haasteellisuuteen vaikuttavat erityisesti syystöiden
mahdolliset rästityöt, talven lumimäärä ja lumenkuljetukset
lumenvastaanottopaikoille, talvikaudella levitetyn hiekoitussepelin määrä
ja kevätkauden yöpakkaset sekä sademäärä. Esimerkiksi kaupungin
oman tuotannon levittämän hiekoitussepelin määrä on 2010-luvulla
vaihdellut noin 10.000-20.000 tonnin välillä eli joinain talvikausina määrä
on kaksinkertainen toisiin talviin verrattaessa. Levitetyn sepelin määrä on
kaikkein oleellisimmin niin sanotun kevätpölyn määrään vaikuttava tekijä.
Talvien lumisuuden osalta voidaan todeta, että yksin kaupungin katu- ja
muilta yleisiltä alueilta ja kaupungin omistamien kiinteistöjen alueilta
lumenvastaanottopaikoille kuljetettujen kuormien määrä on
talvikausittain vaihdellut muutamasta sadasta lumikuormasta yli 10.000
kuormaan.
Hiekoitussepelin keruujakson pituudella on paitsi keskeinen vaikutus
hengitysilman laatuun myös olennainen vaikutus yleiseen siisteyteen ja
muun muassa kevytväylien käytettävyyteen. Kaupungin kunnossapitäjät
ovat priorisoineet jokakeväisen hiekanpoiston tehostamisen yhdeksi
kunnossapidon kärkiteemaksi. Hiekankeruujakso on tyypillisesti kestänyt
noin 30 työvuorokautta. Viime vuosina tehtyjen järjestelyjen myötä (mm.
urakoinnin järjestäminen ja kalustohankinnat) on muodostunut käsitys,
että keruujakson pituutta voidaan lyhentää jopa 5-10 työvuorokaudella
kevätkauden olosuhteista riippuen. Lisäksi Tampereen kaupunki on
tiettävästi ensimmäisenä ja ainoana Suomen kunnista kehittänyt erillisen
järjestelmän, jolla välitetään reaaliaikaista hiekanpoiston tilannekuvaa
kuntalaisille. Kyseinen järjestelmä oli sisäisessä pilottikäytössä
kevätkaudella 2018 ja hyvien kokemusten myötä järjestelmä avattiin
keväällä 2019 yleisesti kuntalaisten nähtäväksi kaupungin internetsivuilla,
mikä on lisännyt toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Hiekanpoiston
tehostaminen nopeuttaa osaltaan muihin kevättöihin siirtymistä.
Keskeisimpiä hiekanpoiston jälkeisiä kevättöitä ovat muun muissa
puistoalueiden puhtaanapitotyöt, erityisesti talvenaikaisten roskien keruu.
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Tampereen kaupunki on vuodesta 2013 alkaen järjestänyt kesäylläpidon
laadunseurannan, jonka tulosteena laaditaan vuosittain erillinen
seurantaraportti. Työssä seurataan kesäylläpidon toteutunutta laatua ja
tehtyjen toimenpiteiden suorituskykyä omaisuuden tilan ja kunnon
säilymisen kannalta. Yhtenä seurattavana osa-alueena on puhtaanapidon
laatu. Puhtaanapidon laatua seurataan kuntalaisille osoitetun
tyytyväisyyskyselyn avulla ja viheralueiden puhtaanapitoa sekä hoidon
laatua arvioidaan myös asiantuntijoiden toimesta. Seurantaan perustuen
yleisten alueiden siisteys on koko kaupungin osalta tarkasteltuna varsin
hyvällä tasolla ja asiantuntijoiden arviointikäynneillä puhtaanapito saa
arvioitavista osakokonaisuuksista poikkeuksetta parhaat arvosanat.
Käytännön haasteeksi puhtaanapitotöiden järjestämisen kannalta ovat
työmaiden ohella osoittautuneet suuret yleisötapahtumat: muun muassa
konsertit, festivaalit, urheilutapahtumat ja kausijuhlat. Vastuut ovat
sinänsä selkeät, mutta rajapinnat ovat häilyviä. Tapahtuman järjestäjä on
vastuussa puhtaanapidosta, mutta vastuu ei ulotu kuin rajatulle
tapahtuma-alueelle. Kuitenkin suurten tapahtumien aikaan erityisesti
keskustan yleiset alueet ovat vilkkaassa käytössä ja jätettä muodostuu
poikkeuksellisen runsas määrä. Asiaan on erityisesti viime vuosina
tartuttu siten, että vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien ja muiden
sidosryhmien (mm. Visit Tampere ja poliisi) kanssa on merkittävästi
lisätty. Lisäksi kaupunki on varannut lisäresursseja (lisäroska-astiat ja
siivoustyö) yleisten alueiden siivoukseen. Muun muassa kunnossapidon
työnjohdon arkihavaintojen ja saadun palautteen perusteella voidaan
todeta, että alueet on pääosin saatu siistittyä varsin kohtuullisessa
aikataulussa. Oma lukunsa on erilliset kaupungin järjestämät talkoot,
kuten vuosittaiset koko kaupungin siisteystalkoot.
Kesäkaudella 2020 koronavirukseen liittyvien rajoitusten lieventämisen ja
aurinkoisten säiden myötä erityisesti keskusta-alueen roskaantumisessa
on havaittu selkeä nousu. Tilanteeseen on reagoitu siten, että Tampereen
Infran johdolla kunnossapitourakoitsijoiden kanssa on käyty
vuoropuhelua asian tiimoilta ja mietitty yhdessä, miten resurssit saadaan
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kohdennettua. Konkreettisia
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ovat olleet tiedottaminen ja
ihmisten vastuullisuuteen vetoaminen, roska-astioiden lisääminen,
tilavuudeltaan suurempikokoisten roska-astioiden hankinta, roska-
astioiden tyhjennysvälin tihentäminen sekä viikonloppuisin siivottavien
alueiden laajentaminen. Lisäksi keskusta-alueelle on palkattu nuoria ”
vastuullisuusagentteja” kesäkaudelle muistuttamaan
kaupunkilaisia yhteisestä ympäristöstä huolehtimisesta ja keräämään
roskia opastustyön ohessa.
Ulkoalueita koskien kiinteistöpuolen menettelytavat mukailevat yleisten
alueiden käytäntöjä, joskin kohteiden puhtaanapitotarpeet - muun
muassa roska-astioiden tyhjennystaajuus - arvioidaan tapauskohtaisesti
ja tiedot taltioidaan huoltokirjajärjestelmään. Puhtaanapidon laatua
seurataan sekä ulkoalueiden että sisätilojen osalta erillisin
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arviointikierroksin. Laadunvalvonnan yhteydessä on puhtaanapidossa
havaittu osin merkittäviäkin palveluntuottajakohtaisia eroja. Tampereen
Tilapalvelut Oy on kehittämässä toimintamallia, jossa palveluntuottajalle
työstä maksettava korvaus on sidoksissa asiakastyytyväisyyskyselyn (mm.
puhtaanapito) tuloksiin.
Kunnossa- ja puhtaanapidon haasteena on kaupungin talous. Erityisesti
viimeisen 15 vuoden aikana trendinä on ollut, että yleisten alueiden
kunnossapidon määrärahoja on joko suoraan leikattu tai samalla
rahamäärällä on tullut hoitaa kaupungin kasvun myötä laajentuneet
alueet. Haasteena on ollut työn tuottavuuden parantaminen suhteessa
määrärahoihin. Kuitenkin roskaantumisen torjuminen on koettu erityisen
tärkeäksi muun muassa yleisen viihtyisyyden kannalta, joten
puhtaanapitoa on pyritty sekä lisäämään että tehostamaan yleisillä
alueilla (mm. lisäroska-astiat, erillispuhtaanapitokierrokset ja
huumepiikkiastiat). Esimerkiksi vuoden 2019 määrärahoihin tehtiin
200 000 euron suuruinen leikkaus viheralueiden hoidosta.
Säästötoimenpiteet suunniteltiin kuitenkin siten, että vaikutukset
puhtaanapitoon minimoitaisiin.
Yksi keino kaupungin siistimpään yleisilmeeseen ja viihtyisyyteen olisi
osallistaa päiväkotien ja koulujen lisäksi paikallisia seuroja, yhdistyksiä ja
yhteisöjä siivoustyöhön, vaikka kohtuullista huomiointia tai korvausta
vastaan. Tämä voisi olla toimiva keino saada entistä laajempi joukko
mukaan yhteisen hyvän edistämiseen. Näin voisi lisääntyä myös
aloitteessa esille nostettu elinympäristön arvostaminen ja vastuullinen
toiminta pienestä pitäen.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Pia Hastio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Reeta Ahonen ja Erik
Lydén kannattivat Jäntin ehdotusta.
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Valtuustoaloite
2 Liite Yla 11.8.2020 Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kaupunki ja
kiinteistöt

Yhdyskuntalautakunta, 25.08.2020, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Myllynen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
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Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Riitta Ollilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kaupunki ja
kiinteistöt
2 Liite Yla 11.8.2020 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 363, 07.09.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 212, 25.08.2020
§ 363
Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko Mustakallio ja Oras
Tynkkynen ym.
TRE:7896/11.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 363
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
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkysen
ym. valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja suunnitellut
toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Jaakko Mustakallio, Oras Tynkkynen, Kari Kankaala
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 25.08.2020, § 212
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Kankaala
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
07.09.2020

28/2020

31 (37)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkysen ym. valtuustoaloite, siihen annettu
lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Perustelut
Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen yhdessä 29 muun valtuutetun
kanssa esittävät 16.12.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa, että
Tampereen kaupunki perustaa verkossa toimivan ilmastovahtipalvelun,
joissa voi seurata Tampereen kaupungin edistymistä kohti hiilineutraalia
kaupunkia. Palvelu tulisi rakentaa vuorovaikutteiseksi siten, että
kaupunkilaiset ja yhteisöt voisivat palvelussa kertoa omista
ilmastoaloitteistaan ja -teoistaan.
Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -ohjelmaan kuuluva Kestävä
Tampere 2030 -osaohjelma on valmistelemassa verkossa
toimivaa ilmastovahtipalvelua, jossa voi seurata Tampereen kaupungin
edistymistä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Ilmastovahdin sisältö
perustuu kaupungin yksiköiden hiilineutraaliustiekartoista koostettuun
koko kaupungin yhteiseen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, joka
esitellään kaupunginhallitukselle 24.8.2020. Ilmastovahdin
vuorovaikutteisuus varmistetaan linkittämällä se kaupunkilaisille
suunnattuun ilmastosankari.fi-sivustoon sekä yrityksille ja
yhteisöille 9.9.2020 lanseerattavaan Tampereen seudun
ilmastokumppanuus-sivustoon. Näillä sivustoilla kaupunkilaiset, yritykset
ja yhteisöt voivat kertoa omista ilmastoaloitteistaan ja -
teoistaan. Ilmastovahdin suunniteltu julkaisuaika on marraskuussa 2020.
Ilmastovahtia tullaan päivittämään vuosittain kaupungin tiekartan ja
siihen liittyvän päästölaskennan päivittämisen yhteydessä. Lisäksi
ilmastovahtia tullaan jatkossa täydentämään ja kehittämään edelleen
siitä saatavan palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 364
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 25.8.2020
- yhdyskuntalautakunnan 25.8.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankejohtaja
§ 65 Ranta- Tampellan kadun pintarakenteet, rakennusurakka, 01.09.2020
§ 67 Tampereen asemakeskus, Asemakeskushankkeen sihteeritehtävät ,
01.09.2020
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 169 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen
10.9.2020 alkaen, 01.09.2020
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 94 Digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät, 27.08.2020
§ 95 Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma, lisätyö:
lisävaihtoehdot, 02.09.2020
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 20 Rehtorin viran täyttäminen Tampereen seudun työväenopistossa,
28.08.2020
§ 21 Kulttuurihyvinvointi Pirkanmaa -hankkeen aiesopimuksen
hyväksyminen, 01.09.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 52 Palvelupäällikön viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa,
02.09.2020
§ 48 Edistynyt analytiikka kuntaorganisaaation lapsiperheiden
palveluiden tiedolla johtamisessa -hankkeen sopimuksen hyväksyminen,
31.08.2020
§ 49 Edistynyt analytiikka kuntaorganisaaation lapsiperheiden
palveluiden tiedolla johtamisessa -hankkeen sopimuksen hyväksyminen,
31.08.2020
§ 51 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Itsenäisyyden juhlavuoden
lastensäätiö sr. Itlan kanssa, 01.09.2020
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Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 102 Sosiaalityöntekijän viran tayttäminen, 01.09.2020
Konsernijohtaja
§ 96 Työtapaturmavakuutuksen hankinta, 03.09.2020
§ 94 Lisähakemus Hatanpään sairaalan leikkaussalin vesivahingosta
13.5.2019 aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi vahinkorahastosta,
03.09.2020
§ 92 Salainen, 31.08.2020
§ 93 Lausunto Kansallisarkistolle arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-
asiakirjaluonnoksesta, 31.08.2020
Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 27.08.2020
Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 3 Ensihoitajien virkoihin nimeäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella,
01.09.2020
§ 4 Lääkintäesimiehen virkaan nimeäminen Pirkanmaan
pelastuslaitoksella, 01.09.2020
Pormestari
§ 97 Vieraanvaraisuus Nuorisotutkimuksen päiville 5.11.2020, 02.09.2020
§ 98 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen
kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokoukseen Hämeenlinnassa,
02.09.2020
§ 99 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen
Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kokkolassa, 02.09.2020
Tietohallintojohtaja
§ 75 Sopimus eVaka-hankkeen toteuttamisesta Espoon kaupungin ja
Tampereen kaupungin välisenä yhteistyönä, 31.08.2020
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§ 365
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 asiantuntijana läsnä
kokouksessa kohdan 4) käsittelyn ajan.
Mikko Aaltoinen poistui keskustelun aikana.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistan 7.9.2020 (TRE:703/00.
03.01/2020). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 9.9.2020 (TRE:
680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
3) Lautakuntiin menossa olevia asioita
4) COVID-19-epidemian tilannekuva
Liitteet

1 PSHP hallituksen asialista 7.9.2020
2 Seutuhallituksen asialista 9.9.2020
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Muutoksenhakukielto
§357, §358, §360, §361, §362, §363, §365
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
§359
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

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
07.09.2020

28/2020

37 (37)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

