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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja, poistui 16:04
Asplund Kirsi-Maarit, poistui 16:43
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja, saapui 14:42
Kaleva Lassi, varajäsen, saapui 16:45
Ahonen Reeta, varajäsen, poistui 14:42
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 15:30
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, läsnä klo 13:00-15:24, saapui 16:48
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Kannonlahti Katja, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Elovaara Tiina, valtuustoryhmän pj., poistui 16:08
Schafeitel Yrjö, valtuustoryhmän pj., poistui 16:08
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:08, poistui 14:41
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:08, poistui 16:41
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:08, poistui 17:06
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:08, poistui 14:41
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, saapui 13:08, poistui 14:41
Mustikkamäki Nina, strategiapäällikkö, saapui 13:08, poistui 14:41
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:41
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, saapui 13:08, poistui 17:07
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 14:42, poistui 16:41
Siitonen Mikko, hankekehityspäällikkö, saapui 14:42, poistui 16:41
Heinämäki Anna-Kaisa, kilpailukykyjohtaja, saapui 16:08, poistui 16:41
Saarteinen Saara, tapahtumapäällikkö, saapui 16:08, poistui 16:41
Taverne Mari, kansainvälisen osaamisen päällikkö, saapui 16:43, poistui
17:06
Hirvelä Heli, hallintojohtaja, saapui 17:08, poistui 17:10
Oksala Jarkko, tietohallintojohtaja, saapui 17:08, poistui 17:10
Pesä Perttu, tapahtumajohtaja, poistui 13:07
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Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 17:11
Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Liimola

Minna Minkkinen

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
04.05.2021

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 166
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 167
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Minna Minkkinen (varalle
Ilkka Sasi ja Juhana Suoniemi).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 3.5.2021.
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§ 168
Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat (kehittämiskokousasia)
TRE:511/02.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa, Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja talousjohtaja Jukka
Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat -aineisto
merkitään tiedoksi.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelua jatketaan toiminnan ja talouden
lähtökohdat 2022 -aineiston pohjalta.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja
Reija Linnamaalle, talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Taru
Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja
Lauri Savisaarelle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle sekä
strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun sekä uuden strategian
ja pormestariohjelman valmistelun tueksi on laadittu aineisto, joka
sisältää strategian toteumatilanteen, nostoja toimintaympäristön
muutoksista, talouden lähtökohdista ja henkilöstöstä sekä lautakuntien
näkymistä seuraavaan vuoteen. Aineistossa esitetään myös
palvelualueiden ja konsernihallinnon vuoden 2022 suunnittelua ohjaavat
painotukset, joiden pohjalta jatketaan vuoden 2022 talousarvion
toiminnan tavoitteiden valmistelua osana uuden strategian valmistelua.
Talousarvion valmistelua ja strategiatyötä tehdään samanaikaisesti, mikä
mahdollistaa kootun aineiston monipuolisen hyödyntämisen.
Strategian toteumatilanne ja toimintaympäristön muutokset
Vuosi 2021 on Tampereen strategian Tampere - Sinulle paras viimeinen
toteutusvuosi. Vuoden 2021 aikana laaditaan uusi strategia mahdollisen
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pormestariohjelman pohjalta. Aineistossa on arvioitu Tampere - Sinulle
paras -strategian toteutumista strategian neljässä painopisteessä
strategiamittareiden valtuustokauden kehityskulkujen valossa.
Toimintaympäristöä tarkastellaan aineistossa väestön, asuntotuotannon,
hyvinvoinnin, turvallisuusympäristön, työmarkkinoiden ja aluetalouden
sekä ilmaston ja ympäristön näkökulmista.
Tampereen kaupungin strateginen väestönkasvutavoite on noin 1,4
prosenttia vuodessa. Koronapandemiasta huolimatta Tampereen
väestömäärä kasvoi 1,2 prosenttia vuoden 2020 aikana. Tilastokeskuksen
mukaan Tampereella oli vuoden 2020 lopussa 241 009 asukasta.
Asuntotuotanto on pysynyt viime vuosina Tampereella poikkeuksellisen
korkealla tasolla. Vuonna 2020 valmistui yhteensä 3867 asuntoa, joka on
255 asuntoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntotuotanto on
keskittynyt voimakkaasti kerrostaloasuntoihin sekä yksiöihin ja
kaksioihin, jotka muodostavat 76 % kaikista valmistuneista asunnoista
vuonna 2020.
Väestöryhmien välillä on hyvinvointieroja elinoloissa, terveydessä ja
koetussa hyvinvoinnissa, jotka vaihtelevat mm. sosioekonomisen
aseman, pääasiallisen toiminnan sekä sukupuolen mukaan. Köyhien eli
pienituloisten osuus kotitalouksista on Tampereella edelleen suurempi
kuin koko maassa keskimäärin ja osuus on ollut viime vuodet kasvussa.
Myös lapsiköyhyys on Tampereella yleisempää kuin koko maassa
keskimäärin. Perheiden taloudelliset vaikeudet ovat kasvaneet korona-
aikana ja vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti yhden huoltajan
perheisiin, matalatuloisiin perheisiin sekä perheisiin, joilla on ollut tuen
tarvetta jo ennen pandemiaa.
Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin työmarkkinoihin ja
aluetalouteen. Työttömyysaste kasvoi vuoden 2020 aikana 3,7
prosenttiyksikköä (koko maassa 4,0 %-yks.). Koko vuoden 2020
työttömyysasteeksi muodostui Tampereella 15,6 prosenttia. Työttömyys
koetteli Tamperetta kuusikkokunnista eniten vuosikeskiarvolla 2020
tarkasteltuna. Alkuvuonna 2021 Tampereen asema sekä
kuutoskaupunkien että C21-kaupunkien vertailussa kohentuivat.
Työttömyysaste oli helmikuussa kuutoskaupungeista toiseksi matalin.
Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteen toteutuminen vaatii edelleen toimenpiteitä. Kaupungin
merkittävimmät päästölähteet ovat rakennuslämmitys, liikenne ja
sähkönkulutus.
Talouden lähtökohdat ja henkilöstö
Koronakriisillä on ollut suuria vaikutuksia julkiseen talouteen.
Koronapandemian seurauksena valtion talous kiristyi vuonna 2020,
mutta valtion kuntatalouteen kohdistamien tukipakettien seurauksena
kuntien talous kehittyi yllättävän myönteisesti.
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Koronakriisin euromääräisiä vaikutuksia kuntatalouteen on mahdotonta
arvioida täsmällisesti tilanteessa, jossa pandemian ja siitä johtuvien
rajoitustoimien kestoa ja laajuutta ei tiedetä.
Koronakriisi on edelleen kesken eikä sen loppulaskua tiedetä. Kuntien
meno- ja investointitarpeet ovat tällä hetkellä kovassa kasvussa väestön
ikääntymisen ja korjausvelan vuoksi. Lisäksi tulevina vuosina on
hoidettava koronan aikana syntynyt palvelu- ja hoitovelka. Tulevissa
elpymisohjelmissa on sovitettava nykyistä vahvemmin yhteen myös
kuntien omat investoinnit ja toimien alueellinen ulottuvuus.
Kuntatalouden rakenteellisia ongelmia ei ratkota kertaluonteisilla
koronatuilla. On tärkeää, että uuden valtuustokauden alkaessa tämä
tosiasia pidetään mielessä
Kaupungin vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio oli 16,9 milj. euroa
alijäämäinen. Koronapandemia vaikuttaa kuluvan vuoden
toimintatuloihin ja toimintamenoihin ja arviot tarkentuvat vuoden aikana.
Maaliskuun talouskatsauksessa vuoden tulosennuste päätyy 31,3 milj.
euroa alijäämäiseen tulokseen. Verotulojen ja toimintakatteen ja myös
tulosennusteen kehityksen osalta on hyvin mahdollista, että ne
toteutuvat ensimmäisiä arvioita parempana.
Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on mitoittaa menojen kasvu
verorahoituksen kasvua pienemmäksi ja saavuttaa vähintään 0-tulos.
Tavoitteen saavuttaminen mahdollistaa vain äärimmäisen matalan
toimintamenojen kasvun ja verorahoituksen tulee kehittyä suotuisasti.
Palvelujen laajentamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, joten niitä
ei pidä esittää vuoden 2022 talousarviovalmistelussa. Poikkeustilanteen
aikaisia toimintatapoja tulee mahdollisimman paljon hyödyntää pysyvästi.
Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelmakauden investointitaso on
korkea ja erityisesti suhteessa vuosikatteeseen. Vuosille 2022-2025
suunniteltu vuotuinen keskimääräinen investointitaso on korkea, 240
milj. euroa. Talousarviovalmistelussa on tavoiteltava vuosikatteen tason
nostamista suhteessa investointeihin.
Panostukset työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen ja
työntekijäkokemuksen parantamiseen tuottavat tulosta. Kunta10
kokonaistulokset olivat mittaushistorian parhaat, esimiesarvioinnin
tulokset ovat nousseet ja työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat
parantuneet. Pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön
hyvinvointiin. Etätyö on toisaalta lisännyt tyytyväisyyttä, mutta
asiakastyössä korostuvat jaksamiseen liittyvät ongelmat aikaisempaa
enemmän.
Lautakuntien näkymiä vuoteen 2022
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa toiminnassa korostuvat
ikääntyvän väestön osalta toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona
asumisen tukeminen sekä asumispalveluiden henkilöstötarve ja
rekrytointihaasteet. Perusterveydenhuollossa ja sairaalapalveluissa
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painopisteenä on palveluiden turvaaminen koronapandemian aikana ja
varautuminen koronan jälkeiseen aikaan. Myös psykososiaalisessa tuessa
korostuu palvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaaminen. Lapsiperheiden
ja nuorten osalta haasteena on turvata lapsiperheiden oikea-aikainen
tuki ja peruspalvelujen kattavuus. Organisaation toimintakyvyn
näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu tarve palvelujen
järjestämisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä
henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen ja saatavuuden turvaamiseen.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa korostuu hyvinvoinnin,
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen. Erityisesti
koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia ihmisten mielekkään
vapaa-ajan, liikkumisen, opiskelun ja asioinnin toteutumiseen.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden vahvistamiseen sekä yhteisölliseen ja yksilölliseen tukeen.
Myös toimintaa ja palveluprosesseja uudistetaan. Perusopetuksessa
korostuu yhteisöllisen ja yksilöllisen tuen vahvistamisen lisäksi oppimisen
digitalisaatio, jonka tarvetta koronapandemia on edelleen vahvistanut.
Lisäksi lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuvat lasten ja nuorten
hyvinvointierojen kaventaminen, kulttuurihyvinvoinnin vahvistaminen
sekä kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien edistäminen.
Elinvoima- ja osaamislautakunnassa korostuu toimet yritystoiminnan,
ekosysteemien ja investointien vahvistamiseksi. Koronapandemialla on
ollut merkittäviä vaikutuksia matkailu- ja tapahtumatalouteen. Vuonna
2022 korostuvat toimet edellä mainittujen alojen elpymiseksi. Osaavan
työvoiman ja työllisyyden osalta on käynnistynyt työllisyyden
kuntakokeilu. Toisen asteen koulutuksessa korostuvat 1.8.2021 voimaan
tuleva lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma sekä oppivelvollisuuden ja
koulutuksen maksuttomuuden laajentaminen lukuvuodesta 2021 alkaen.
Asunto- ja kiinteistölautakunnassa korostuu edelleen kaupungin kasvu ja
sen tuomiin haasteisiin vastaaminen.
Yhdyskuntalautakunnassa ja kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnassa korostuvat muun muassa
joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena, kaupungin
kokonaispäästöjen vähentämiseen vastaaminen, kaupungin kasvun
suuntaaminen sekä kaupunkiympäristön laadun parantaminen.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Nina Mustikkamäki, Vesa-Matti Kangas,
Niina Pietikäinen, Marju Leinonen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari,
Teppo Rantanen, Mikko Nurminen
Liitteet
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§ 169
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)
TRE:3248/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 ja hankejohtaja Tero
Tenhunen, puh. 050 540 2860, 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
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle sekä
hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Irja Tulonen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja
varajäsen Reeta Ahonen poistui.
Aleksi Jäntti, Anna-Kaisa Ikonen ja Pekka Salmi poistuivat keskustelun
aikana.
Tiina Elovaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma on kaupungin strategisen
johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaa koskevien
tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian painotusten mukaan keskusta on
elinvoimainen ja viihtyisä. Keskustan kehittämisohjelma on
kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön kehittämistavoitteista
ja kehittämistoimista tuleville vuosikymmenille. Tavoitteena on, että
Tampereen keskustassa on luotu edellytykset 15 000 uudelle asukkaalle
ja 15 000 uuden työpaikan syntymiselle vuoteen 2030 mennessä
verrattuna siihen, mitä oli 2015, kun strategisen osayleiskaavan
kasvutavoite linjattiin. Kehittämisohjelmalla luodaan edellytyksiä, alustaa
ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä
uudelle liiketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen
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kilpailuetua kasvukeskusten välisessä kilpailussa ja se on yksi keskeisistä
kaupunkimarkkinoinnin kärjistä.
Tampereen keskusta on meille kaikille. Sitä rakennetaan ja uudistetaan
rohkeasti palvelemaan yhä useampia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.
Tavoitteenamme on, että Tampereen keskusta on mielenkiintoinen ja
täynnä elämyksiä. Rantareitit, puistot, kiinnostavat kohteet ja
monipuoliset tapahtumat tekevät kaupungista elävän ja viihtyisän.
Tampereen keskustan kehittämisellä lisätään monimuotoista ja kestävää
kaupunkiympäristöä. Tiivistämme kaupunkirakennetta, otamme käyttöön
hukkatiloja sekä uudistamme jo olemassa olevaa - uuden rakentamisen
lisäksi. Parannamme kaupunkisuunnittelun keinoin turvallisuutta ja
esteettömyyttä. Vaikka keskusta uudistuu, Tampereen tunnelma pysyy.
Hiilineutraalin keskustan saavuttamiseksi panostamme siihen, että
keskustassa kaikki on lähellä ja sinne pääse helposti, liikennevälineestä
riippumatta. Palvelut, asuminen, harrastukset, tapahtumat ja työpaikat
ovat kulkureittien varrella. Uudet järvien rannoilla sijaitsevat alueet, kuten
Ranta-Tampella ja Viinikanlahti, luovat tamperelaisille kiinnostavia
asuinympäristöjä ja lisäävät yhteisiä kaupunkitiloja sekä vapaa-ajan
mahdollisuuksia upeiden maisemien ja rantojen äärellä. Uudet
kaupunginosat ovat mahdollisuuksia yrityksille ja palveluille.
Huippupaikoilla sijaitsevat liiketilat kannustavat sijoittumaan ja
sijoittamaan Tampereen keskustaan. Tavoitteenamme on elinvoimainen
keskusta - toimiva elämys ja paikka, jossa viihdytään.
Viiden tähden keskustan tilannekatsauksessa arvioidaan, miten ohjelma
on edennyt sille asetettujen hyötytavoitteiden suuntaan. Hyötytavoite
kuvaa ohjelmalla tavoiteltavaa muutosta.
Kehittämisen hyötyjä ja vaikuttavuutta koskevat ohjelmakauden
tavoitteet ja niillä tavoiteltavat kaupunkistrategian tulokset ovat:
1. Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille (*kaupunkistrategian
tavoiteltava tulos)
Keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikkojen keskittymä
(**hyötytavoite 2030)
2. Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki
Elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet **
3. 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki
Keskusta kasvaa hallitusti **
4. Älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä
Keskusta on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla **
Hyötytavoitteiden valtuustokauden välitavoitteet sekä
kehittämisohjelman tavoitteiston rakenne, mittarit ja toteumat on esitetty
liitemateriaalissa. Välitavoitteita koskevat talousarviotavoitteet ja -
toimenpiteet vuodelle 2022 määritellään talousarvioprosessin yhteydessä.
Kehitysohjelman 2020 keskeisiä tuloksia ja onnistumisia ovat Kannen
alueen keskeisten kokonaisuuksien eteneminen eli Asemakeskuksen I-
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vaiheen eteneminen, Matkaterminaalin sopimus sekä Kannen ja areenan
I-vaiheen toteutuksen eteneminen aikataulussa, Viinikanlahden kilpailun
tulokset ja jatkokehittämisen käynnistäminen, Ranta-Tampellan alueen
toteutus tavoitellussa aikataulussa, Läntisen keskustan visiotyön toteutus
ja kehittämislinjausten valmistelu, Tammerkosken palkitun valaistuksen
toteutus, Särkänniemen elämyskokonaisuuden edistyminen sekä
kehitysohjelman vahva ja positiivinen rooli kaupungin positiivisen imagon
sekä vetovoiman luomisessa.
Kehitysohjelman tavoitteiden toteumaraportointi tarkastelee keskustan
tilannetta käytettävissä olleiden 2020 toteumatietojen perusteella. Niiden
vertaaminen aiempiin vuosiin on haasteellista koronaviruksen
rajoituksista ja muista vaikutuksista johtuen. Korona aiheuttaa keskustan
kehittämiselle ja sen tavoitteena olevien kasvua ja vetovoimaa koskevien
tavoitteiden toteutumiseen epävarmuutta. Suurin vaikutus on ravintola-
ja tapahtumatoimialalle, joiden toimintaa on lakisääteisesti rajoitettu.
Keskustan kaupan ja palveluiden tilanne on riippuvainen keskustan
asioinnista, johon kokoontumista koskevat rajoitukset ovat osaltaan
vaikuttaneet.
Kehitysohjelman toimeenpanossa huomioidaan keskustan vetovoimaa ja
elävyyttä lisääviä toimenpiteitä ja hankkeita, jotta keskustan yritykset
voivat nopeasti hyötyä niistä koronan jälkeen mahdollisimman pian kun
rajoituksia puretaan. Elvytysmielessä on välttämätöntä jatkaa
keskustassa kaikkien niiden investointien edistämistä, jotka työllistävät ja
tukevat keskustan asioinnin palautumista ja kasvua. Vuoden 2021 aikana
pyritään toimeenpanemaan nopeita toimenpiteitä keskustan asioinnin
virkistämiseksi vastuullisesti.
Kehitysohjelman toimenpiteet ovat luoneet edellytyksiä keskustan
kehittymiselle hyötytavoitteiden suuntaan. "Keskusta on elinvoimainen
kaupan ja työpaikkojen keskittymä" -tavoitteen osalta keskustan
liiketilojen määrää ja aukioloa seuraava mittari elinvoimaluku oli 2019
syksyllä 3,71 ja 2020 vastaavana ajankohtana luku oli 3,58. Pandemian
negatiivinen vaikutus elinvoimalukuun on pienempi kuin muissa
kaupungeissa keskimäärin. Tämän mittarin arvioinnissa on huomattava,
että uuden ison kauppakeskuksen avaaminen aiheutti ensin vuonna 2018
elinvoimalukuun ison parannuksen (4,08), jonka jälkeinen normaaliin
palaaminen näkyy 2019 luvussa. Vuoden 2020 luvussa on kyse syksyn
tilanteesta, joten pandemian vaikutus on jo näkyvissä. Työpaikkojen
kasvun osalta ei ollut saatavissa edellisen tilannekatsauksen (2017)
jälkeen uusia työpaikkalukuja keskustan seurantajärjestelmään, joten
tämän mittarin muutosta ei tässä yhteydessä pysty arvioimaan.
Työpaikkojen määrän kehitystä koskeva viimeisin tilastotieto on vuodelta
2017, joka oli 41 920. Kehitysohjelman toimenpiteiden vaikutuksia
työpaikkamääriin voidaan paremmin arvioida vasta vuosien 2021-2025
aikana, kun kehitysohjelman toimenpiteet alkavat näkyä.
"Elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet" -hyötytavoitteen
mittarina on sijoitus monipuolisen kulttuuritarjonnan mielikuvan
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kehitysvertailussa. Vuonna 2016 vertailuarvo oli 56, vuonna 2018 se oli 61
ja 2020 arvo oli 70, joka on edelleen vahvistanut Tampereen asemaa
vertailussa sijalla kaksi. Valtuustokauden välitavoitteita arvioidaan
tapahtumien kävijämäärien sekä tapahtumatoimialan liikevaihdon
kehityksen avulla. Liikevaihdon 2019 lukuja ei ollut vielä saatavilla, mutta
vuodesta 2016 vuoteen 2018 kasvu on ollut yli yhdeksän prosenttia.
Kävijämäärien kehitys on esitetty liitteessä. Lisäksi välitavoitteina on
keskeisten tapahtumapaikkahankkeiden eteneminen, joiden osalta
välitavoite saavutetaan, kun Särkänniemen tapahtumaranta on
valmistunut ja uusi monitoimiareena valmistuu joulukuussa 2021.
Tapahtuma-alan vaikuttavuuden seurantamalli on valmistunut ja työ- ja
elinkeinoministeriön johtaman lupaprosessien digitalisointia ja
tapahtumanjärjestäjien palveluiden parantamista koskeva Luvat ja
valvonta -hanke on päättynyt ja otettu käyttöön Tampereella
ensimmäisenä.
"Keskusta kasvaa hallitusti" -hyötytavoitteen toteutumista seurataan
asuntojen määrän sekä asukasmäärän kehityksen avulla. Vuonna 2020
keskustaan valmistui 872 uutta asuntoa ja asukasmäärä kasvoi noin 450
asukkaalla. Asuntoja valmistui siten ennätysmäärä ja kun asukasmäärän
kasvu toteutuu viiveellä, niin kasvu on nähtävissä seuraavana vuonna.
Vuosien 2010-2020 aikana keskustan asukasmäärä on kasvanut noin 2
660 asukkaalla. Kehitysohjelman osalta on kyse 15 000 uuden asukkaan
kasvun mahdollistamisesta ohjelman hankkeilla ja keskustan kasvaneella
vetovoimalla. Lopulta toteutuvaan asukasmäärään ja kysyntään
vaikuttavat kaupungin toimenpiteiden lisäksi paljon kaupungistumisen
trendien kehitys sekä talouden suhdanteet. Valtuustokauden
välitavoitteiden osalta seurattavat kokonaisuudet edistyvät hyvin. Ranta-
Tampellan asuinalue valmistuu kaupungin toimenpiteiden osalta ja voi
rakentua valmiiksi. Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittämisen
tavoitteeksi on asetettu vähintään 3 000 uuden asukkaan taso.
Täydennysrakentamisalueille, erityisesti Tammela, on käynnistynyt ja
vireillä useita hankkeita. Amurin täydennysrakentamisen
yleissuunnitelmaan perustuva ensimmäinen asemakaava on vireillä.
"Keskusta on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla" -hyötytavoitteen
osalta mittarina on kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuden
kasvu. Tämän tavoitteen osalta raitiotien valmistumisvuosi 2021 on
kriittinen ja tämän tavoitteen seurantaa on tarkoituksenmukaista verrata
kehitysohjelman aiempiin vuosiin vasta 2021 tilanteesta raportoitaessa.
Kehittämisohjelman keskeinen rooli on käynnistää ja mahdollistaa
tavoitetta edistäviä hankkeita. Tärkein välitavoite on asemakeskuksen I-
vaiheen asemakaavoitus ja kokonaisuuden kehittämistä koskevien
linjausten tekeminen. Kestävien liikennemuotojen edellytyksiä
keskustassa edistävistä ajankohtaisista asioista voidaan nostaa raitiotien
Hatanpään haaran toteutus ja rantareittejä parantavat aiemmin
valmistunut Vapriikin raitti sekä 2022 valmistuva Näsin maisemasilta.
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Asemakeskuksen osalta saavutettiin tärkeä välietappi, kun
Itsenäisyydenkadun alikulkutunneliin toteutettavasta matkaterminaalista
tehtiin sopimus valtion osapuolten kanssa.
Aiempina vuosina tilannekatsauksen yhteydessä on esitetty
kaupunginhallitukselle kehittämislinjauksia kehitysohjelman tavoitteiden
edistämiseksi. Tämän vuoden tilannekatsauksessa ei esitetä uusia
linjauksia. Sen sijaan kehitysohjelmien palveluryhmä on käynnistänyt
valmistautumisen tulevan 2022-2025 strategiakauden keskustan
kehittämistä koskevien tavoitteiden sekä uusien näkökulmien
tuottamiseksi tulevaa kaupunkistrategiaprosessia varten. Uuden
kaupunkistrategian keskustan kehittämistä koskevat tavoitteet ja
näkökulmat esitellään kaupunginhallitukselle seuraavan
tilannekatsauksen yhteydessä.
Kehitysohjelman painopisteet vuonna 2021-2022 ovat Kannen alueen
kokonaisuuden valmistelussa ja toteutuksessa, kasvutavoitteiden
mahdollistavien suurten uusien kaupunginosien valmistelussa ja
toteutuksessa sekä läntisen keskustan vetovoimaa vahvistavien
hankkeiden edistämisessä. Ranta-Tampellan alue saadaan valmiiksi
kaupungin osalta ja Viiinikanlahdessa alueen suunnittelua tehdään isoilla
panoksilla. Läntisen keskustan osalta tuodaan linjattavaksi alkuvuonna
2021 esiteltyjä kehittämisteemoja konkretisoiva toimenpideohjelma sekä
käynnistetään siinä esitettyjen toimenpiteiden valmistelu ja
toimeenpano. Ratinan stadionin ja suvannon alueen kehittämisen
periaatteet tavoitteet tuodaan linjattavaksi. Kehitysohjelman puolesta
tuetaan voimakkaasti myös keskustaa mullistavien suurten hankkeiden
monitoimiareenan ja raitiotien valmistumisen ja käyttöönoton sujuvuutta.
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna
2020 elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan
vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous
kokonaisuutena toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempänä.
Alitus johtuu Kansi- ja areenahankkeeseen varatun määrärahan
suunniteltua vähäisemmästä tarpeesta ja Veturitalliin suunnitellun
Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku -hankkeen tilojen toteutuksen
keskeyttämisestä.
Investoinnit toteutuivat 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempänä
pääasiassa monitoimiareenan kannen sopimusvelvoitteisiin kuuluvien
yleisten alueiden rakentamisjärjestyksen tarkentuessa ja kustannusten
siirtyessä osin seuraavalle vuodelle. Asemakeskukseen liittyvien
katujärjestelyiden kustannuksia siirtyi seuraavalle vuodelle ja Tullinparkin
ajoyhteyden rakentaminen pysäköintilaitokseen viivästyi suunnitellusta
vuonna 2020, mutta rakentaminen jatkuu 2021. Tärkeimmät
investointikohteet vuonna 2020 olivat Ranta-Tampellan
kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentaminen, monitoimiareenan
kansi ja yleiset alueet sekä Tammerkosken valaistuksen viimeistely.
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Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalla on käynnissä vuonna 2021
useita suuria hankekehityskohteita, joiden edistäminen edellyttää
vastaavaa käyttötalouden määrärahatasoa kuin vuonna 2020.
Merkittävimmät kehittämisohjelman käyttötalouden kohteet ovat
Asemakeskuksen hankekehitys ja asemakaavoitus, Viinikanlahden uuden
keskustan kaupunginosan hankekehitys, yleissuunnittelu ja
asemakaavoitus sekä läntisen keskustan kokonaisuuden ja
Särkänniemen elämyskokonaisuuden hankkeiden valmistelu.
Investointimäärärahojen muutettu talousarvio on puolestaan vuonna
2021 hieman suurempi kuin vuoden 2020 muutettu talousarvio johtuen
edelliseltä vuodelta siirretyistä määrärahoista. Kehittämisohjelman
merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2021 Ranta-Tampellan
yleisten alueiden viimeistelyyn, Tampereen Kansi -hankkeen kaupungin
sopimusvelvoitteisiin, Särkänniemen elämyskokonaisuuden toteutuksen
käynnistämiseen sekä Tullinaukion ja alueen kehittämiseen ja
Asemakeskukseen.
Kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumiseen liittyy riskejä ja
epävarmuuksia. Keskeiset riskit on tunnistettu ja niiden realisoitumisen
minimoiminen ja toteutumisen hallinta huomioidaan hankkeiden
valmistelussa. Riskit ja epävarmuudet on kuvattu tilannekatsauksen
liitteessä. Koronaviruksen jälkeisen keskustan asioinnin palautuminen on
erittäin tärkeää keskustan elävyyttä ja elinkeinoja koskevien tavoitteiden
toteutumisen kannalta. Merkittävin riski on, että henkilöratapihan
uudistamisen rahoitus valtion osalta viivästyy tai ei toteudu tavoitellulla
tasolla, jolloin keskustan kehittämisen ja kaupungin nopeiden
junayhteyksien edistämisen kannalta kriittinen hanke ei etene.
Asemakeskus ja henkilöratapihan hanke ovat olleet näkyvästi esillä
kaupungin ja Pirkanmaan edunvalvontatyössä.
Kehitysohjelman puolesta on pohdittu myös tulevan strategiakauden
näkökulmia keskustan kehittämiseen. Globaalit tekijät, kestävä kehitys ja
käynnissä oleva pandemia muuttavat ja haastavat näkemystämme
kaupungeista ja niiden keskustoista. Keskusta on tulevaisuudessa yhä
useamman ihmisen koti, ei pelkkä työssäkäyntipaikka. Torit, aukiot,
puisto ja kadut eivät ole vain reittejä paikasta toiseen. Ne ovat
asukkaiden kotien jatke. Ne ovat myös matkailijoiden ensi kosketus
kaupunkiin, työntekijöiden levähdys- ja lounaspaikkoja, kaupunkielämän
näyttämöitä ja mahdollistajia. Kehittämällä julkisia yhteisiä tilojamme,
keskustan puistoja ja aukioita sekä parantamalla Tampereen
ainutlaatuista suhdetta ympäröiviin vesialueisiin varmistamme, että
Tampereen keskusta on yksi parhaista paikoista asua ja viettää aikaa.
Ihmisten kaupungin näkökulman tuominen mukaan keskustan
kehittämiseen on tulevaisuudessa keskeinen strateginen näkökulma.
Suuret hankkeet ja investoinnit kaupunkikehitykseen lisäävät vetovoimaa
ja ihmisläheinen kehittäminen pitovoimaa. Ihmiset ratkaisevat.
Tiedoksi
Tero Tenhunen, Mikko Siitonen
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§ 170
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:486/00.00.03/2021
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 19.4.2021 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 19.4.2021
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Kaupunginhallitus, § 171, 26.04.2021
Kaupunginhallitus, § 157, 19.04.2021
§ 171
Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun pilottikokeilu kesän 2021 aikana
TRE:2854/00.01.02/2021
Kaupunginhallitus, 26.04.2021, § 171
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja 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
Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän
2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen
linjausten mukaisesti yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa huomioiden
riittävä kadunvarsipysäköinti.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän
2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen
linjausten mukaisesti.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa
Heinämäelle, hankejohtaja Tero Tenhuselle, hankekehityspäällikkö Mikko
Siitoselle sekä tapahtumapäällikkö Saara Saarteiselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi
päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Keskustorin alueen ja
Aleksis Kiven kadun alueen pilottikokeilu kesän 2021 aikana merkitään
tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen linjausten mukaisesti
yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa huomioiden riittävä
kadunvarsipysäköinti.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Aleksi Jäntti palasi kokoukseen.
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Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.4.2021 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Anna-Kaisa Heinämäki, Saara
Saarteinen, Mikko Siitonen
Kaupunginhallitus, 19.04.2021, § 157
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Keskustorin alueen ja Aleksis Kiven Kadun alueen pilottikokeilu kesän
2021 aikana merkitään tiedoksi ja toteuttamista jatketaan esitettyjen
linjausten mukaisesti.
Perustelut
Läntisen keskustan vetovoimaisena pitämiseen ja alueen uudistamiseen
tarvitaan uutta ajattelua, nopeita kokeiluja ja erilaisia kehittämisen
keinoja aina tapahtumista uusiin konsepteihin. Yksi keskustan
tärkeimmistä alueista ja merkittävimmistä julkisista tiloista on Keskustori.
Se yhdistää Hämeenkadun, kosken rantojen ja muiden ympäröivien
alueiden toiminnot ja toimii suurtapahtumien yhteisöllisenä näyttämönä.
Keskustorin sijainti ydinkeskustassa kaikkien liikennemuotojen
solmukohdassa on erinomainen.
Keskustori on kuitenkin alue, joka tarvitsee lisää sisällöllistä toimintaa.
Keskustoria kehittämällä monipuolistetaan kaupungin ydinkeskustan
tarjontaa matkailun, kulttuurin ja liike-elämän näkökulmista. Uusia
suunnitelmia Keskustorin kehittämiseen on saatu mm. läntisen keskusta-
alueen visiotyöstä. Visiotyö esiteltiin helmikuussa kaupunginhallitukselle
yhdessä läntisen keskustan kehittämisteemojen kanssa. Näiden pohjalta
tullaan myöhemmin valmistelemaan läntisen keskustan elävöittämisen
toimenpideohjelma, joka tulee sisältämään muun muassa Keskustorin
kehittämisen pidemmän aikavälin kehittämisesityksiä. Nyt tarvitaan
kuitenkin nopeaa reagointia ja toimenpiteitä läntisen keskustan ja
Keskustorin sekä sen ympäristön elävöittämiseksi. Keskustorin ja Aleksis
Kiven kadun pilottikokeilu on juuri tällainen nopea toimenpide.
Kesän 2021 ajaksi (heinä-syyskuu) on suunniteltu Keskustorin alueelle
Keskustorin kesäkeidas -nimistä konseptia, joka tarjoaa asukkaille ja
matkailijoille viihtyisän oleskelualueen laadukkaan ruoan, juoman ja
vapaa-ajan aktiiviteettien äärellä. Keskustorille voidaan mahdollistaa
turvallinen ympäristö, jolla keskustaan saadaan asiakkaita ja asukkaille

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
26.04.2021

15/2021

20 (38)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

uutta, viihtyisää ulkotilaa. Laadukkaiden ulkotilojen merkitys ja tarve
kaupungeissa on koronan myötä kasvanut.
Uudet asiakasvirrat Keskustorille hyödyttävät useita yrittäjiä ja laajasti
koko keskustaa. Keskustorin kesäkeidas avaa paikallisille yrityksille
mahdollisuuden markkinoida ja kasvattaa omaa palveluaan pop-up -
toiminnan myötä. Kesäkeidas tukee kotimaanmatkailua ja luo
Tampereelle uuden kiinnostavan koko perheen kohteen. Keskustorille
tehtävät investoinnit ovat sijoitus myös tuleviin Keskustorin ja Tampereen
tapahtumiin, etenkin suurtapahtumien vuonna 2022. Heinä-syyskuun
ajalle tehdyt muut Keskustorin alueen varaukset on käyty varauksen
tehneiden tahojen kanssa neuvotellen läpi ja heidän toiminnalleen on
kartoitettu vaihtoehtoinen paikka.
Konsepti on tavoitteena ulottaa myös Keskustoria laajemmalle alueelle,
jolloin voidaan vaikuttaa ihmisvirtojen liikkumiseen keskustan eri
kohteissa ja etenkin Laukontorin ja Keskustorin välillä, ja näin tuoda etua
mm. Kauppahallille. Molinin aukiolle tehdään valmius esimerkiksi
kisakatsomoiden järjestämiselle ja aukion aktivoimiselle yhteisöllisenä
kaupunkitilana. Torien välisenä akselina toimiva Aleksis Kiven katu on
mahdollista somistaa kesäkeidas -konseptin mukaisesti tuomalla sinne
istuskelualueita, istutuksia ja kaupunkivihreää sekä toteuttamalla
katumaalauksia.
Yrityksille tehdään mahdolliseksi kadun valtaus ja oman yritystoiminnan
laajentaminen liiketilan ulkopuolelle. Kadulla mahdollistetaan edelleen
kaikki liikenteen muodot ja asiakaspysäköinnin toteutus suunnitellaan
yhdessä yritysten tarpeita kuunnellen. Aleksis Kiven kadusta muodostuisi
näin vetovoimainen kulkuyhteys torien välillä, joka houkuttelisi ihmisiä
viihtymään ja liikkumaan läntisellä keskusta-alueella laajemminkin.
Yhtenäisen ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan sekä kiinnostavan
konseptin toteuttamiseksi Tampereen kaupunki vastaa alueelle tehtävistä
kynnysinvestoinneista, jotka ovat hyödynnettävissä myös tulevina
vuosina. Tavoitteena on toimintamalli, joka mahdollistaa
mahdollisimman monipuolisen tarjonnan Keskustorin alueella ja useiden
eri yrittäjien liiketoiminnan. Toteutuksessa hyödynnetään joulutorissa
saatuja kokemuksia ja toimintamallia kehitetään saatujen oppien ja
palautteiden perusteella seuraavina vuosina.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Anna-Kaisa Heinämäki, Saara
Saarteinen, Mikko Siitonen
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäelle, hankejohtaja Tero Tenhuselle,
hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle sekä tapahtumapäällikkö Saara
Saarteiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
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Anna-Kaisa Ikonen ja Aila Dündar-Järvinen poistuivat keskustelun
kuluessa.
Kirsi-Maarit Asplund poistui ja varajäsen Lassi Kaleva liittyi kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Lassi Kaleva kannatti Sasin ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, § 172, 26.04.2021
Kaupunginhallitus, § 156, 19.04.2021
§ 172
Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025
TRE:2737/00.01.02/2021
Kaupunginhallitus, 26.04.2021, § 172
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686,
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:
Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kirsi-Maarit Asplund poistui ja varajäsen Lassi Kaleva liittyi kokoukseen.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle ja kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Tavernelle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi. Palautusehdotus raukesi kannatuksen
puuttuessa.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.4.2021 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Liitettä on päivitetty kaupunginhallituksen 19.4.2021 keskustelun pohjalta.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Mari Taverne, Jaakko Stenhäll, Johanna Loukaskorpi,
Aleksi Jäntti, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari
Liitteet

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
26.04.2021

15/2021

23 (38)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Kh 19.4.2021 päivitetty Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma
2021-2025
Kaupunginhallitus, 19.04.2021, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 hyväksytään.
Perustelut
Tampereen kaupungin uudistettu kotouttamisohjelma on suunniteltu ja
tuotettu Tampereen kaupungin poikkihallinnollisessa
asiantuntijatyöryhmässä vuoden 2020 aikana. Uudessa
kotouttamisohjelmassa esitellään kaupungin keskeiset maahan
muuttaneiden kotouttamista edistävät ja tukevat palvelut.
Kotouttamisohjelma pohjautuu kaupungin strategisiin tavoitteisiin sekä
kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiseen ohjelmaan.
Kotouttamisohjelmassa nostetaan keskiöön asiakkaiden palvelupolut ja
palveluiden sisällöt eri hallinnon aloilla. Uusi kotouttamisohjelma on
laadittu vuosille 2021-2025.
Edellinen ohjelma on vuodelta 2014 ja kotouttamisohjelma tulisi
kotoutumista edistävän lain mukaan olla jokaisella kunnalla ja
kaupungilla päivitettynä neljän vuoden välein.
Kotouttamista edistävät palvelut ovat suurelta osin muuttuneet vuoden
2014 jälkeen sisällöllisesti ja myös rakenteellisia uudistuksia palveluiden
järjestämisessä on tapahtunut kaupungin sisällä. Uusi
kotouttamisohjelma on modernisoitu ja strukturoitu kokonaisuus, jossa
palvelukuvaukset on tiivistetty ja kirjoitettu asiakaslähtöisesti. Tavoitteena
on, että viranomaiset ja kaupungin sidosryhmät sekä kaupungin eri
yksiköissä työskentelevät työntekijät löytävät kotouttamisohjelmasta
ajantasaisen tiedon kaupungin kotouttamista edistävistä palveluista
työnsä tueksi. Myös kotoutumisvaiheessa olevat kuntalaiset
voivat hyödyntää uutta kotouttamisohjelmaa löytääkseen palvelut
paremmin. Tärkeä osa-alue on myös työllisyyden kuntakokeilussa
järjestettävien kotoutumisaikaisten pirkanmaalaisten
työllisyyspalveluiden kuvaus. Uudistettu kotouttamisohjelma noudattelee
myös kotoutumista edistävän lain ohjeistusta kunnan
kotouttamisohjelman laatimisesta ja sisältörakenteesta.
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Päätöksenteossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, tarjoaako uudistettu
kotouttamisohjelma riittävän tuen kaupungin yksiköille, sidosryhmille ja
viranomaisille ja siihen, edistääkö se kotouttavien palveluiden
hyödyntämistä uusien maahan muuttaneiden kuntalaisten kotoutumisen
tukemiseksi.
Kotouttamisohjelmasta laaditaan englanninkielinen käännösversio sekä
arabian-, persian-, venäjän-, somalin- ja selkokielinen tiivistelmä.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Mari Taverne, Jaakko Stenhäll, Johanna Loukaskorpi,
Aleksi Jäntti, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kansainvälisen
osaamisen päällikkö Mari Tavernelle ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa
Heinämäelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Liitteet

1 Kh 19.4.2021 Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025
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§ 173
Henkilöstöasioita koskevien valtuustoaloitteiden käsittely kaupunginvaltuustossa
TRE:3059/00.01.02/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, 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
Henkilöstöasioita koskevien valtuustoaloitteiden käsittelyn linjaukset
hyväksytään:
Henkilöstöasioita koskevat valtuustoaloitteet käsitellään talousarvion
yhteydessä, mikäli niihin liittyy talousvaikutuksia. Tällainen aloite on
jätettävä viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan: ”
Valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteessa tulee mahdollisuuksien
mukaan arvioida aloitteen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset tai
säästöt. Kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti
käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa”.
Viimeaikaisen keskustelun perusteella on tarkoituksenmukaista tarkentaa
aiempia kaupunginvaltuuston 12.10.2005 § 341 hyväksymiä linjauksia.
Jatkossa myös henkilöstöasioita koskevat valtuustoaloitteet käsitellään
talousarviovalmistelun yhteydessä, mikäli niihin sisältyy
talousvaikutuksia. Jos henkilöstöä koskeva valtuustoaloite kuuluu
palvelualueen valmisteltavaksi ja lautakunnan vastattavaksi, olisi aloite
jätettävä viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa, jotta se ehtii
talousarviovalmisteluun.
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Tiedoksi
Niina Pietikäinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset
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§ 174
Tampereen kaupungin sähköpostiosoitteen käyttäminen luottamustehtävän hoitamisessa
uudella valtuustokaudella
TRE:6554/01.03.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä, Jarkko Oksala
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Luottamushenkilöiden sähköpostikäytäntöä koskeva toimintamalli
hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli
Hirvelälle sekä tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupunki on siirtynyt käyttämään laiteriippumattomia ja
selainpohjaisia tietojärjestelmiä toimielinten kokouksissa ja muussa
luottamustehtävän hoitamisessa. Näiden järjestelmien käytettävyys on
parantunut merkittävästi kuluvan valtuustokauden aikana.
Vuoden 2020 aikana on kaikille Tampereen kaupungin
luottamushenkilöille otettu käyttöön O365-palvelu, mikä mahdollistaa
usean eri Microsoftin toimistosovelluksen (mm. Word, Powerpoint, Excel,
Outlook, Teams) käyttämisen ilmaiseksi. Viralliset toimielinten
kokouskutsut lähtevät Selma-päätöksentekojärjestelmästä
luottamushenkilöiden @tampere.fi-sähköpostiosoitteisiin kuten myös
pöytäkirjojen allekirjoituspyynnöt. Kaikki @tampere.fi-sähköpostin kautta
kevään 2021 aikana pyydetyt toimielinten pöytäkirjojen allekirjoitukset on
saatu tehtyä aikataulujen mukaisesti. Muu kokousmateriaali pyritään
keräämään Selman kokousportaaliin nähtäville.
O365-palvelun osana kaikille luottamushenkilöille on luotu @tampere.fi-
sähköpostiosoite ja sitä käytetään ensisijaisesti. Poikkeuksena on, että
kansanedustajina toimiville valtuutetuille voidaan halutessaan tehdä
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automaattinen jatkolähetys. Tietoturvallisuuden varmistamiseksi
yksittäisille luottamushenkilöille automaattinen jatkolähetys toteutetaan
tietohallinnon toimesta erikseen perustelluista syistä. O365-palvelusta on
mahdollista ottaa sähköpostiohjelman ilmoitukset käyttöön ja Outlook-
sovellukseen voi liittää useita eri sähköpostitilejä.
Toimielimen kokouksen esityslistan valmistuttua, lähetetään toimielimen
jäsenille ja varajäsenille jatkossakin heräteviesti tekstiviestillä
sähköpostikutsun lisäksi.
Luottamushenkilöille tarkoitetut koulutusmateriaalit,
webinaarimateriaalit ja ohjeet keskitetään jatkossa pääsääntöisesti O365-
palveluun. Näihin pääsy edellyttää kirjautumista @tampere.fi-tunnuksella.
Jos luottamushenkilö haluaa käyttää kaupungilta saapuvan muun kuin
virallisen kokouskutsun tai allekirjoituspyynnön viestinnässä jotain
rinnakkaista sähköpostiosoitetta, hän voi ilmoittaa oman
sähköpostiosoitteensa toimielinpalveluihin perustietolomakkeellaan.
Tällöin muu viestintä voidaan lähettää hänen ilmoittamaansa
osoitteeseen suoraan. Jos luottamushenkilö ei ilmoita mitään
sähköpostiosoitetta, hänelle lähetetään postit @tampere.fi-osoitteeseen.
Salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa voidaan lähettää
luottamushenkilöille vain niihin @tampere.fi-sähköposteihin, joissa ei ole
käytössä automaattista jatkolähetystä. @tampere.fi-
sähköpostijärjestelmän sisällä lähetetyt viestit kulkevat tietoturvallisesti,
lähettäjä voi varmistua vastaanottajasta ja itse järjestelmää päivitetään
säännöllisesti. Luottamushenkilö on itse vastuussa muun kuin @tampere.
fi-sähköpostin tietoturvallisuudesta.
Kaupunki ylläpitää internetissä luottamushenkilöiden antamia
yhteystietoja. Luottamushenkilöllä tulee olla näkyvillä myös siellä
kuntalaisten yhteydenottoja varten sähköpostiosoite. Jos
luottamushenkilö ei perustietolomakkeellaan ilmoita muuta
sähköpostiosoitetta, hänelle laitetaan internettiin @tampere.fi-osoite
yhteystiedoksi. Tampereen kaupungin työntekijän toimiessa
luottamushenkilönä, hänen luottamushenkilöpostinsa ohjataan samaan
@tampere.fi-osoitteeseen.
Ennen valtuustokauden alkua luottamushenkilöiden koulutuksessa
käydään läpi O365-palveluympäristön ja @tampere.fi-osoitteen käyttöä,
ohjeistusta lisätään koulutusmateriaaleihin ja oman toimielin
hallintosihteeri tukee ja auttaa ongelmatilanteissa.
Tampereen kaupungilla on yhteinen tietoturvapolitiikka tietohallinnon
seudulliseen yhteistyöhön pohjautuen kahdeksan kehyskunnan
(Hämeenkyrö, Nokia, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti,
Ylöjärvi) kanssa, joka on näiden kuntien kaupunginhallituksien
hyväksymä (Tampereen osalta hyväksytty 26.11.2012). Tämän politiikan
ohjaamana Tampereen seudun sähköisten viestintävälineiden
käyttösäännöissä (päivitetty viimeksi 18.12.2020) on linjattu, että
työsähköpostiviestien automaattinen ohjaaminen postijärjestelmän
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ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen on kielletty ja teknisesti estetty.
Tällä varmistetaan, että järjestelmän sisällä voidaan turvallisesti välittää
luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä viestejä, ilman
että se lähettäjän tietämättä päätyisi salaamattomana julkisen verkon
puolelle. Luottamushenkilölle mahdollisesti tehdyt automaattiset
uudelleenlähetykset poikkeavat tästä linjauksesta.
Tiedoksi
Heli Hirvelä, Jarkko Oksala, Riku Vornanen, Juha Koivisto, Terhi Suuronen,
Jouko Aarnio, Riikka Viitaniemi, Jukka Tapiola
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§ 175
Kaupunginvaltuuston kokousaikojen muuttaminen
TRE:4181/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtuuston kokous 7.6.2021 perutaan ja 16.8.2021 pidetään ylimääräinen
valtuuston kokous.
Perustelut
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021.
Voimaan tulleen lain mukaan Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä
poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. päivä
kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1
päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017
kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021
loppuun.
Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen,
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet
valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan,
joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan
luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa. Toimielimet
kokoontuvat tarvittaessa siihen saakka kunnes uudet on valittu.
Valtuusto on hyväksynyt 7.9.2020 § 109 kokousaikataulun loppuvuodelle
2021 seuraavasti: 7.6., 14.6., 23.8., 20.9., 25.10., 15.11., 22.11. ja 20.12.
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Kuntavaalien ajankohdan siirtymisen vuoksi kaupunginvaltuuston kokous
maanantaina 7.6.2021 klo 17.00 perutaan. Lisäksi valtuusto pitää
ylimääräisen kokouksen maanantaina 16.8.2021 klo 17.00.
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Kokousaikataulun hyväksyy loppuvuoden osalta lopullisesti uusi valittu
valtuusto elokuun kokouksessaan.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy
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§ 176
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:
- alueellisen jätehuoltolautakunnan 14.4.2021
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja
kiinteistöpalvelut
§ 9 Tampereen lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue-
ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta,
16.04.2021
§ 10 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Puuteollisuuden
perustutkinnon perusteiden luonnoksesta, 21.04.2021
Hankejohtaja
§ 40 SURE:n turvallisuussimulaatioharjoituksen tuen tilaaminen Hydetek
Oy:ltä , 15.04.2021
§ 41 SURE:n turvallisuussimulaatioharjoituksen ohjaus- ja
johtamispalvelun tilaaminen FlyWell Ky:ltä, 15.04.2021
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 40 Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluryhmien, Raitiotie-
kehityshankkeen, hallinto- ja talouspalveluiden sekä paikkatietoyksikön
vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät ja tilausoikeudet 1.4.2021,
20.04.2021
§ 43 Ojalan keskustan kadut ja vesihuolto rakennusurakka, 20.04.2021
§ 45 Lintuhytin pintatyöurakka 2021, 20.04.2021
§ 46 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen kaupungin
ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen välinen yhteistoimintasopimus
kunnallistekniikasta, 20.04.2021
§ 49 Raitiovaunujen vuokraaminen Tampereen kaupungille - sopimuksen
muutos, 22.04.2021
§ 48 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitteen muutosta
koskevan valituksen johdosta, 22.04.2021
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Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 30 DigiOne -hankkeen toteuttaminen sivistyspalvelujen palvelualueella,
19.04.2021
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 22 Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen purkaminen sosiaali- ja
terveyspalveluissa, Hoivapalvelu Valkokulta Oy, 21.04.2021
§ 23 Optiokauden käyttäminen koskien kehittäjäylilääkärin palvelun
hankintaa, 22.04.2021
Konsernijohtaja
§ 47 Koukkuniemi Koivulan osasto 32 vesivahingosta 13.1.2020
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 16.04.2021
§ 48 Koukkuniemi Koivulan lämminkiertovesijohdon vesivahingosta
16.10.2020 aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta,
16.04.2021
§ 49 Atalan koulun opettajien huoneen vesivahingosta 12.8.2020
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 16.04.2021
§ 46 Lausunto hallinto-oikeudelle asiakirjajulkisuutta koskevasta
valituksesta, 15.04.2021
§ 50 Konsernimääräys: Taloudenhoito, 19.04.2021
Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 60 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun
työväenopistossa 19.-30.4.2021, 21.04.2021
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 35 Lukion lehtorin viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,
äidinkieli ja kirjallisuus, 16.04.2021
§ 36 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon,
äidinkieli ja kirjallisuus, 19.04.2021
§ 37 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon,
historia ja yhteiskuntaoppi, 19.04.2021
§ 38 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon,
englanti ja ruotsi, 19.04.2021
§ 40 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tammerkosken lukioon,
matematiikka ja fysiikka, 19.04.2021
§ 43 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Hatanpään lukioon, ruotsi ja
ranska, 20.04.2021
§ 45 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Tammerkosken lukiossa,
21.04.2021
§ 46 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen klassillisessa lukiossa,
biologia, maantiede ja terveystieto, 22.04.2021
§ 47 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen klassillisessa lukiossa,
matematiikka, fysiikka ja kemia, 22.04.2021
Pormestari
§ 40 Kulttuuri ja taide virtaa -projektin ohjaus- ja projektiryhmän
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nimeäminen, 20.04.2021
§ 41 Jääkiekon MM-kilpailuiden ohjausryhmän kokoonpanon
täydentäminen, 20.04.2021
Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 61 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön
palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021
§ 62 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön
palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021
§ 63 Matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön
palvelualueen katutilavalvonnassa, 16.04.2021
Rehtori, Puistokoulu
§ 3 Koulunkäynninohjaajan työsopimuksen pitäminen purkautuneena,
20.04.2021
Strategiajohtaja
§ 18 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Kansallisen veteraanipäivän
juhlalähetyksen kuvauksesta , 19.04.2021
Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Lupa-arkkitehdin viran täyttäminen kaupunkiympäristön suunnittelun
rakennusvalvonnassa, 19.04.2021
§ 8 Lupa-arkkitehdin viran täyttäminen kaupunkiympäristön suunnittelun
rakennusvalvonnassa, 19.04.2021
Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 3 Sorin alueen katujen liikenteenohjausjärjestelmän ohjelmoinnin ja
liikenteenhallintajärjestelmän käyttöönoton hankinta Nodeon Finland Oy:
ltä, 22.04.2021
Tietohallintojohtaja
§ 73 Matkalippujen tarkastusjärjestelmän tilaaminen, 21.04.2021
§ 70 Vuodelta 2020 uudelleen budjetoidun ict-kehittämismäärärahan
allokointi sosiaali- ja terveyspalveluissa (SOTE), 16.04.2021
§ 74 Vuodelta 2020 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan
allokointi - Sivistyspalvelut, 21.04.2021
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§ 177
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:7533/00.01.03/2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa kohdan 3) käsittelyn aikana.
Perustelut
1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 28.4.2021 (TRE:
532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi
/seutuyhteistyo/seutuhallitus/
2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:
Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
Yhdyskuntalautakunta 27.4.2021
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.4.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 6.5.2021
Asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.5.2021
Alueellinen jätehuoltolautakunta 19.5.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 20.5.2021
3) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva
4) Tapahtumajohtaja Perttu Pesä luovutti kokouksen aluksi pormestari
Lauri Lylylle Tampereen ja Pirkanmaan hakemuksen Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakemus tullaan postittamaan
kaupunginhallituksen jäsenille.
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 28.4.2021
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Muutoksenhakukielto
§168, §169, §170, §172, §173, §174, §175, §177
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
§171
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.

