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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja, poistui 13:45
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Caglayan Merve, varajäsen, saapui 14:15
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj., poistui 14:48
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 14:57
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Leinikka Harri, toimitusjohtaja, T-Media Oy, saapui 13:05, poistui 13:44
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:55
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:51
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:55
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:05, poistui 14:55
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, saapui 13:44, poistui 14:51
Suuronen Terhi, ICT-palveluvastaava, saapui 14:56

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Minna Minkkinen

Juhana Suoniemi

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
30.03.2021

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri

3 (19)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.03.2021

10/2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 114
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 115
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Minkkinen ja Ilkka Sasi (varalle
Juhana Suoniemi ja Irja Tulonen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 29.3.2021.
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§ 116
Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksen tulokset
TRE:2142/00.01.02/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala
Valmistelijan yhteystiedot
Erityisavustaja Kaisa Läärä, puh. 040 806 3640, 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
Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksen tulokset merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden T-Media Oy:n
toimitusjohtaja Harri Leinikalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko
Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampere on osallistunut T-Media Oy:n joulukuussa 2020 toteuttamaan
Vetovoima&Vaikutus-maine- ja vetovoimatutkimukseen, jossa selvitettiin
kaupunkien vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa.
Vetovoima&Vaikutus-tutkimusmallissa kaupungin saama
vetovoimapistemäärä muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona:
elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.
Tutkimukseen vastasi 1 696 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä
olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja ovat Tampere ja Kuopio.
Kymmenen suurimman kaupungin joukossa hyvän arvosanan saavat
myös Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo. Vaikka asukasluvultaan kymmenen
suurimman kaupungin saamissa arvoissa on selkeitä eroja, niin kaikkien
kaupunkien vetovoimassa korostuvat erityisesti alueen elinvoiman,
sijainnin ja tarjottavien palveluiden merkitykset.
Tampere on kymmenen suurimman kaupungin joukossa poikkeus ollen
ykkönen sekä vetovoimassa että Luottamus&Maine-mallissa, jossa
mitataan esimerkiksi kaupungin hallinnon toimivuutta ja mainetta
työnantajana.
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T-Media Oy:n toimitusjohtaja Harri Leinikka esittelee tutkimuksen
tuloksia kokouksessa.
Tiedoksi
Kaisa Läärä
Liitteet

1 VetovoimaVaikutus-tulokset
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§ 117
Henkilöstökertomus 2020
TRE:1959/01.00.02/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja controller Heidi
Huumarsalo, puh. 044 481 1337, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Vuoden 2020 henkilöstökertomus merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäiselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle,
johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Jaakko Mustakallio poistui kokouksesta.
Merve Caglayan liittyi kokoukseen.
Perustelut
Tampereen kaupungin henkilöstökertomuksessa kuvataan kaupungin
henkilöstöön liittyvät keskeiset tunnusluvut. Dokumentti jakautuu viiteen
osaan: tavoitteet ja toteumat, henkilöstöpanokset, uskalla johtaa ja luota
osaamiseen, tehdään, opitaan ja kehitetään yhdessä sekä
työntekijäkokemus. Edellä mainittujen lisäksi esitetään keskeiset
henkilöstötunnusluvut.
Tampereen kaupungin palveluksessa työskenteli vuoden 2020 viimeisenä
päivänä 13 958 työntekijää (2019: 14 067). Henkilöstömäärä sisältää myös
työ- ja virkavapaalla olevat. Henkilöstömäärä laski 109 henkilöllä
edelliseen vuoteen nähden organisaatiomuutosten vuoksi. Tampereen
Infra liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2020, jolloin 352 henkilöä siirtyi pois
kaupungin palveluksesta. Hyvinvointipalvelut organisoitiin 1.1.2020
alkaen kahdeksi palvelualueeksi: sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi.
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Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 12 606 henkilötyövuotta, josta
palkkatuetun henkilöstön osuus oli 185 henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet alittivat vuosisuunnitelman 51:llä. Vertailukelpoiset
henkilötyövuodet kasvoivat 190 henkilötyövuodella. Toteutuneet
henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 629,0 milj. euroa. Henkilöstökulut
alittivat vuosisuunnitelman 9,6 milj. eurolla pääosin sijaisten ja muun
määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, rekrytointien viivästymisestä
sekä täyttämättömistä tehtävistä johtuen. Vertailukelpoiset
henkilöstökulut kasvoivat 20,9 milj. euroa (3,4 %).
Tampereen kaupungin panostukset työntekijäkokemukseen ja
johtamiseen ovat tuottaneet tulosta. Työterveyslaitos on seurannut kunta-
alan henkilöstön työn ja terveyden kehitystä Kunta10-tutkimuksella yli
kahdenkymmen vuoden ajan. Viime syksynä toteutettuun kyselyyn
osallistui noin 8 000 kaupungin työntekijää. Kunta10-tutkimuksen
kaupunkitasoiset kokonaistulokset ovat paremmat kuin kertaakaan
viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisen haasteellisesta vuodesta
huolimatta. Myös esimiesarviointien tulokset ovat korkealla tasolla
kaupunkitasoisen kesiarvon ollessa 3,23 (2019: 3,14).
Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat laajasti
kaupungin henkilöstöön. Osa kaupungin henkilöstöä siirtyi etätyöhön.
Keväällä 2020 kaupungin palveluja jouduttiin sulkemaan ja toimintoja
supistamaan, jolloin noin 350 henkilöä siirtyi väliaikaisesti uusiin
työtehtäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä perusopetuksen
ruokajakeluun. Koronapandemialla oli vaikutusta myös
sairauspoissaoloihin. Vuonna 2020 koko henkilöstön sairauspoissaolot
kalenteripäivissä olivat 17,5 päivää henkilötyövuotta kohden (2019: 17,1).
Koronapandemia vaikutti positiivisesti sairauspoissaoloihin niissä
tehtävissä, joissa etätyön tekeminen on mahdollista. Sen sijaan
asiakasrajapinnassa tapahtuvissa tehtävissä tiukennettiin rajoituksia
töihin tulemisesta, mikä osaltaan lisäsi sairauspoissaoloja.
Henkilöstökertomus julkaistaan 25.3.2021 osoitteessa
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia
/toiminnan-ja-talouden-seuranta.html#henkilostotilinpaatos
Tiedoksi
Niina Pietikäinen, Heidi Huumarsalo
Liitteet

1 Henkilostokertomus 2020
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§ 118
Määräaikainen vapautus joidenkin tilavuokrien maksuvelvollisuudesta koskien kaupungin
ja valtion asettamia toimintarajoituksia tiloissa
TRE:2260/02.04.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, tilapäällikkö Niko
Suoniemi, puh. 040 806 2794 ja taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen,
puh. 040 801 6019, 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
Kaupunki myöntää yhden (1) kuukauden vuokravapautuksen
tilavuokralaisilleen, joiden toiminta on estynyt perusteluissa kirjatusti
kaupungin ja valtion asettamien toimintarajoitusten vuoksi.
Yksilöidyt, valtion tai tartuntatautiviranomaisten asettamiin toiminnan
rajoituksiin perustuvat päätökset vuokravapautuksista tehdään erikseen
toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä.
Toimivaltainen viranomainen voi päättää vuokravapaudesta uudelleen
siinä tapauksessa, että tilanne jatkuu 31.3.2021 jälkeen samanlaisena ja
toiminta on alueellisten tai kuntaa koskevien määräysten vuoksi estynyt.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Taru Kuosmaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja
poistuivat ennen päätöksentekoa.
Perustelut
Vallitseva poikkeustilanne COVID-19 -taudin hallitsemattoman leviämisen
ehkäisemiseksi vaikuttaa kaupungin yritysten ja yhteisöjen toimintaan
heidän kaupungilta vuokraamissaan tiloissa. Tällaisia tiloja vuokraavat
mm. elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmä sekä sivistyspalvelujen palvelualueen
liikunta ja nuoriso -palveluryhmä sekä kulttuuri-palveluryhmä.
Eduskunta hyväksyi 8.3.2021 hallituksen esityksen, jonka mukaan
majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevaa lakia muutetaan väliaikaisesti.
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Esitys mahdollistaa ravintoloiden ja muiden ravitsemisalan yritysten
sulkemisen asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Väliaikainen sulku
koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa se on välttämätöntä
epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi eli epidemian leviämis- ja
kiihtymisalueilla. Pirkanmaan koronaepidemia on leviämisvaiheessa.
Väliaikainen sulku koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä epidemian
leviämis- ja kiihtymisalueilla. Maakunnista, joissa väliaikainen sulku on
voimassa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus annetaan lain
voimaantulon yhteydessä. Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun
muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna
yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Poikkeuksena ovat ravintolat,
jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi
vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki
muille asiakkaille. Ravintolat ja kahvilat voivat sulun aikana myydä
noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko itse tai muiden
palveluntarjoajien välityksellä asiakkaalle.
Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintavirasto on päätöksellään LSSAVI/3594
/2021 päättänyt kieltää Pirkanmaan alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli
kuusi henkilöä 11.3. - 31.3.2021. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten
toimintaan, varhaiskasvatuksen ja ammattiurheilemiseen.
Edellä kerrotut pandemian hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi
tehtävät toimenpiteet vaikuttavat kaupungin tilavuokralaisiin. Tällaisia
tiloja on vuokrattu kaupungin uimahalleissa, liikuntatiloissa, museoissa ja
kulttuuritiloissa kahvila- ja ravintolatoimintaa järjestäville yrityksille ja
yhteisöille, kuntouttavaa työtoimintaa kaupungille järjestäville yrityksille
ja yhteisöille, kaikille asiakkaille avoimia oppilaitosten ja henkilöstön
ruokailua tuottaville yrityksille ja yhteisöille, kahvila- ja ravintolatoimintaa
harjoittaville yrityksille ja kokoontumis- ja tapahtumatoimintaa
järjestäville yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi kaupunki on vuokrannut
rakennuksissaan olevia liiketiloja yrityksille ja yhteisöille mm.
Kauppahallissa, Frenckellissä ja Pyynikin uimahallirakennuksessa.
Vuokravapautta yrityksille ja yhteisöille esitetään edellä kuvattujen tilojen
osalta yhden kuukauden ajaksi. Esitetyn vuokravapauden aikana
vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa
esim. ruoan ulosmyyntiä, lukuun ottamatta valtion viranomaisten
asettaman toimintakiellon alaista toimintaa.
Maaliskuun osalta tilavuokralaskut ovat useimmille toimijoille jo tullut ja
niihin on mahdollista hakea maksuaikaa talousjohtajan päätöksen
12.11.2020 § 8 Yritysten ja yhteisöjen laskujen maksuajan lykkäykset
koronaviruspandemian aikana (TRE:6724/02.05.02/2020) mukaisesti.
Päätöksen mukaan pitkittyneen koronaviruspandemian vuoksi yritysten
ja yhteisöjen saataviin voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteissa
myöntää laskusta poiketen lisää maksuaikaa laskutettavan yrityksen tai
yhteisön niin itse pyytäessä enintään kolme (3) kuukautta laskun
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eräpäivästä. Monetra Pirkanmaa Oy voi myöntää enintään 1 000 euron
saataville maksuaikaa enintään kolme (3) kuukautta. Yli 1 000 euron
saatavien lisämaksuajasta päättää kyseisestä saatavasta vastaavan
kaupungin yksikön päällikkö tai tämän määräämä, myös näissä tilanteissa
lisämaksuaikaa voidaan myöntää enintään kolme (3) kuukautta laskun
eräpäivästä. Myönnettävältä uudelta maksuajalta ei peritä
viivästyskorkoa. Maksulykkäyksen myöntävä yksikkö harkitsee myös
vakuuden tarpeellisuuden. Tämä linjaus on voimassa 30.4.2021 asti,
jonka jälkeen yritysten ja yhteisöjen saataville ei myönnetä
lisämaksuaikaa Laskutus ja perintäohje -konsernimääräyksen mukaisesti,
ellei tätä ennen tehdä uutta päätöstä poikkeusmenettelyn jatkamisesta.
Toimivaltainen viranhaltija laatii rajoituksen alaisia tiloja koskevat
päätökset vuokravapautuksista maaliskuun 2021 aikana, josta ilmenee
vuokravapautuksen saaja ja myönnettyjen vuokravapautusten
kustannusvaikutukset.
Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja
linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C(2020)
1863, jonka voimassaoloa Komissio on jatkanut 28.1.2021. Tukea
voitaisiin mainitussa tiedonannossa todetuin tavoin myöntää suorina
avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa
kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Virpi Ekholm, Tommi
Skön
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§ 119
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:
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.3.2021
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 16.3.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 17.3.2021
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja
kiinteistöpalvelut
§ 4 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Yrittäjyyden
ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 12.03.2021
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 10 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön
asettaman työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi,
15.03.2021
§ 11 Tampereen kaupungin lausunto Asuntila-Siivikkala osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 18.03.2021
§ 12 Lausunto Delete Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristöluvan
muuttamisesta, 18.03.2021
Hankejohtaja
§ 31 Keskustorin kesäkäytön suunnittelun hankinta, 12.03.2021
§ 32 Kauppahallin sisäänkäyntien saavutettavuuden parantaminen
suunnittelun hankinta, 12.03.2021
§ 33 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmien laatimisen hankinta,
lisätyö liikenteenhallinnan rakennussuunnitelma, 12.03.2021
§ 34 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmien laatimisen hankinta,
lisätyö liikennevalo-ohjaus ja automaattipollarit, 12.03.2021
§ 35 Hiedanranta, maa- ja vesirakentamisen asiantuntijapalvelut sekä
Näsisaaren lupaprosessi 2021, 12.03.2021
Henkilöstöjohtaja
§ 8 Liikkumisen budjetti Tampereen kaupungin henkilöstölle-projektin
toteuttaminen, 08.03.2021
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Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 53 Tampereen kaupungin osallistuminen Fire Monkey Productions Oy
Kansan Vihollinen -tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 54 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Koskinen -
tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 55 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -projektin omistajuuden delegointi,
13.03.2021
§ 57 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Ei haukku
haavaa tee (2. tuotantokausi) -tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 58 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n Ultras-
tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 59 Tontin 837-107-119-74 (Pyynikinrinne) vuokrasuhteen uusiminen,
13.03.2021
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 20 Matkustajainformaatiojärjestelmän muutospaketin CR026 hankinta,
15.03.2021
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 16 Tampereen kaupungin ja Modeo Oy:n välisen Pellervon päiväkodin
ja koulun erikoiskalusteita koskevan hankintasopimuksen hyväksyminen,
12.03.2021
§ 15 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet sivistyspalvelujen
yhteisissä palveluissa, 12.03.2021
§ 14 Lukulumo-palvelun sopimukseen tehdyn sopimusmuutoksen
hyväksyminen, 12.03.2021
§ 17 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun
työväenopistossa 8.-28.3.2021, 15.03.2021
§ 18 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun
työväenopistossa 16.3. - 5.4.2021, 18.03.2021
Konsernijohtaja
§ 29 Palvelujohtajan, hallintoylilääkärin viran täyttäminen sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueella, 12.03.2021
§ 30 Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen sivistyspalvelujen
palvelualueella, 12.03.2021
§ 33 Kulttuurijohtajan viran täyttäminen sivistyspalvelujen
palvelualueella, 15.03.2021
§ 35 Tampereen Steiner-Kouluyhdistys ry:n lainan velkakirjamuutoksen
hyväksyminen, 16.03.2021
§ 28 Salainen: 12.03.2021
§ 31 Lausunto Väylävirastolle Tampereen henkilöratapihaa koskevasta
ratasuunnitelmasta, 12.03.2021
§ 34 Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon yhteistyösopimuksen muutoksen
hyväksyminen, 16.03.2021
§ 37 Konsernimääräys: Päätösten ja muun aineiston toimittaminen
sisäiseen tarkastukseen, 17.03.2021
Pormestari
§ 34 Vieraanvaraisuus TOOL ry:lle 3.12.2021, 17.03.2021
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Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 3 Asiantuntijatyön pienhankinta Idman Vilén Grant Thornton Oy:ltä,
16.03.2021
Strategiajohtaja
§ 14 Tampere-lehden painotyön, jakelun ja sisällöntuotannon hankinta,
17.03.2021
§ 13 Hankintatoimen organisointi ja johtaminen -projekti, 12.03.2021
Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 1 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmat, liikenteenohjauksen
ohjausjärjestelmä-, tietoliikenne- ja sähkösuunnittelun hankinta,
16.03.2021
Tietohallintojohtaja
§ 55 Verkkosivustojen uudistamisen asiakasraadin LeanLab-
yhteiskehittämisalustan hankinta, 16.03.2021
§ 56 Muutospaketin tilaaminen joukkoliikenteen
matkustajainformaatiojärjestelmään, 16.03.2021
§ 53 Tampereen kaupungin ja Coxa Oy:n välinen tietosuojasopimus,
12.03.2021
§ 54 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välinen
tietosuojasopimus, 12.03.2021
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§ 120
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:7533/00.01.03/2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ICT-palveluvastaava
Terhi Suuroselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kodan 3)
käsittelyn aikana.
Aila Dündar-Järvinen ja Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta.
Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
maakuntavaltuuston esityslistan 23.3.2021 (TRE:226/00.03.01/2021).
Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä
osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:
Yhdyskuntalautakunta 23.3.2021
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.3.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.3.2021
Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2021
Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
3) Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 allekirjoitetaan
tilinpäätöskokouksen 29.3.2021 jälkeen sähköisesti. Sähköisessä
asiakirjojen allekirjoituksessa käytetään Tampereen kaupungilla Signe-
palvelua, joka varmentaa dokumentin sisällön ja allekirjoittajan
henkilöllisyyden.
4) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva. Katsaus
käsitellään valtuuston iltakoulussa 22.3.2021 eikä kaupunginhallitukselle
anneta erillistä esittelyä tässä kokouksessa.
Liitteet

1 Maakuntavaltuuston asialista 23.3.2021
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Muutoksenhakukielto
§116, §117, §120
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
§118
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.

