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Lyly Lauri, puheenjohtaja, poistui 15:36
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kiili Kalle
Kaivonen Kirsi
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Taina Anneli, varajäsen
Helimo Matti, varajäsen
Wigelius Ari, varajäsen, saapui 15:36
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 17:30
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj., poistui 17:42
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 17:48
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, saapui 13:08, poistui 17:50
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, poistui 15:36
Kuosmanen Taru, johtaja, esittelijä, saapui 15:36
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Perämaa Juha, lakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjapitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:11, poistui 14:46
Toukoniemi Heli, maankäyttöpäällikkö, saapui 13:11, poistui 13:58
Hankela Kirsti, hankearkkitehti, saapui 13:49, poistui 14:46
Hirvelä Heli, hallintojohtaja, saapui 15:36, poistui 17:13
Kaipinen Minna, lakimies, saapui 15:36, poistui 17:13
Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 15:36, poistui 17:13
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Stenhäll Jaakko

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Juha Perämaa
Sihteeri

2 (39)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.09.2019

32/2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Salmi

Kirsi-Maarit Asplund

muut allekirjoitukset

Jaakko Mustakallio
puheenjohtaja § 409

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
01.10.2019

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 396
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupuniginhallitus päätti yksimielisesti
käsitellä pykälän 409 pykälän 411 jälkeen.
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§ 397
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Kirsi-Maarit Asplund
(varalle Olga Haapa-aho ja Kirsi Kaivonen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 30.9.2019.
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§ 398
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:784/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginvaltuuston 16.9.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan
mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Kokouskäsittely
Johanna Loukaskorpi saapui kokoukseen.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 16.9.2019
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§ 399
Pormestarin varahenkilöiden nimeäminen
TRE:5821/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pormestarin varahenkilöinä lukuun ottamatta kapunginhallituksen
puheenjohtajuutta ja henkilöstöasioita toimivat apulaispormestarit Aleksi
Jäntti, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja apulaispormestari
Jaakko Stenhäll tässä sijaantulojärjestyksessä.
Perustelut
Tampereen hallintosäännön 3 §:n mukaan pormestarin varahenkilöinä
lukuun ottamatta kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta ja
henkilösöasioista toimivat apulaispormestarit kaupunginhallituksen
määräämässä sijaantulojärjestyksessä, ellei muualla toisin määrätä.
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki on valittu kilpailukykyjohtajaksi
ja valtuusto valitsi kokouksessaan 16.9.2019 hänen tilalleen
apulaispormestariksi Jaakko Stenhällin.
Tiedoksi
Lauri Lyly, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll, Arja
Kekäläinen, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Katri Naulo, Riikka Lähteenmäki, Tiia
Joki, Erika Eischer, Erika McSherry
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§ 400
Eron myöntäminen Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan jäsenelle luottamustoimesta
sekä täydennysvaali
TRE:5498/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sakari Puistolle myönnetään ero Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan
jäsenen luottamustoimesta.
Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
Sakari Puisto on pyytänyt eroa Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan
jäsenyydestä kansanedustajan työn sitoumuksien vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Tiedoksi
Valittu, Sakari Puisto, Päivi Loimaala, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus
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§ 401
Eron myöntäminen teknisen luovuuden toimikunnan jäsenelle luottamustoimesta ja uuden
jäsenen valitseminen
TRE:5570/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Satu Koivistolle myönnettiin ero teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.
Teknisen luovuuden palkitsemistoimikuntaan valittiin Maria Nikupaavo
uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Satu Koivistolle myönnetään ero teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.
Teknisen luovuuden palkitsemistoimikuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käittelyn kuluessa Kirsi-Maarit Asplund ehdotti teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunnan jäseneksi Maria Nikupaavoa.
Kaupunginhallitus hyväksyi Asplundin ehdotuksen yksimielisesti.
Perustelut
Satu Koivisto on pyytänyt eroa teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunnan jäsenyydestä.
Kaupunginhallitus asetti 3.6.2019 teknisen luovuuden
palkitsemistoimikunnan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021. Toimikunnan
jäseniksi valittiin Katja Karintaus, Maija Mattila, Tommi Jokinen, Turkka
Tiainen, Jouni Jurmu ja Satu Koivisto.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
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Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Uudeksi jäseneksi on valittava nainen.
Tiedoksi
Valittu, Satu Koivisto, Minna Merikoski, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus
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Kaupunginhallitus, § 402, 23.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 128, 04.09.2019
§ 402
Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus
TRE:5100/10.00.03/2019
Kaupunginhallitus, 23.09.2019, § 402
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, maankäyttöpäällikkö Heli
Toukoniemi, puh 040 806 4007 ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040
779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös 4.9.2019 § 128 pysytetään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemelle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 384 käyttää otto-oikeutta asunto- ja
kiinteistölautakunnan päätökseen 4.9.2019 § 128
koskien sopimusluonnoksen hyväksymistä raitiotiejärjestelmän
sijoittamisoikeudesta Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.
Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan
sopimusluonnoksen raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta
Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa ja oikeuttaa kiinteistöjohtaja
tekemään sopimusluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia ja
allekirjoittamaan sopimuksen.
Tiedoksi
Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nurminen, Juha Perämaa, Milko
Tietäväinen, Mika Periviita, Ville-Mikael Tuominen, Virpi Ekholm, Heli
Toukoniemi
Liitteet

1 Liite Kh 23.9.2019 Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus
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Asunto- ja kiinteistölautakunta, 04.09.2019, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Ekholm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva sopimusluonnos raitiotiejärjestelmän
sijoittamisoikeudesta Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa hyväksytään.
Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään sopimusluonnokseen vähäisiä
teknisiä tarkennuksia ja allekirjoittamaan sopimus.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 § 53 toteuttaa
Tampereen raitiotien toteutussuunnitelman ensimmäisen osan mukaisen
reittikokonaisuuden välillä Hervanta - Pyynikintori - Tays. Samassa
yhteydessä päätettiin reittikokonaisuuden toisen osan (keskustasta
länteen) osalta edetä toteutussuunnitelman mukaisessa
tavoiteaikataulussa. Raitiotien reitti kulkee pääasiassa kaupungin
omistamilla katu- ja muilla yleisillä alueilla.
Raitiotien hallinnointia varten on perustettu Tampereen Raitiotie Oy.
Yhtiön ja kaupungin kesken on valmisteltu liitteen mukainen
sopimusluonnos raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta. Kaupungin
puolelta sopimusvalmistelu on tehty yhteistyössä lakiyksikön,
kiinteistötoimen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.
Sopimuksella annetaan yhtiölle oikeus käyttää ja sijoittaa omistamansa
raitiotiejärjestelmän edellyttämiä raiteita ja muita ratarakenteita ja niihin
liittyviä laitteita ja rakennelmia sekä pysäkki- ja laiturialueita kaupungin
omistamille tai hallitsemille yleisille katu- tms. alueille. Sopimus alkaa
takautuvasti 5.1.2017 Tampereen Raitiotie Oy:n rekisteröinnistä lukien.
Tiedoksi
Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nurminen, Juha Perämaa, Milko
Tietäväinen, Mika Periviita, Ville-Mikael Tuominen, Virpi Ekholm, Heli
Toukoniemi
Kokouskäsittely
Lasse Oksanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Liitteet

1 Liite Akila 4.9.2019 Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus
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Kaupunginhallitus, § 403, 23.09.2019
Asunto- ja kiinteistölautakunta, § 135, 04.09.2019
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 131, 10.09.2019
§ 403
Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma
TRE:3858/10.03.07/2019
Kaupunginhallitus, 23.09.2019, § 403
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629 ja kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma
hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi sillä muutoksella, että viherkatto
poistetaan suunnitelmasta.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat ponnet:
Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu pysäköintialue on toteutettava
edullisemmin.
Viherkatto toteutetaan lähitulevaisuudessa kaupunkirakenteeseen
paremmin sopivassa kohteessa.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi sillä muutoksella, että viherkatto
poistetaan suunnitelmasta.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja hankearkkitehti Kirsti Hankelalle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavat
lisäponsiehdotukset:
"Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu pysäköintialue on
toteutettava edullisemmin.
Viherkatto toteutetaan lähitulevaisuudessa kaupunkirakenteeseen
paremmin sopivassa kohteessa."
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Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksiensa saamaa kannatusta ja totesi
niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 384 käyttää otto-oikeuttaan asunto-
ja kiinteistölautakunnan päätökseen 4.9.2019 § 135 koskien Kaupin
huoltorakennuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunginhallitus päätti
16.9.2019 § 394 käyttää otto-oikeuttaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan
päätökseen 10.9.2019 § 131 samassa asiassa.
Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti hyväksyä Kaupin urheilupuiston
huoltorakennuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.
Lisäksi lautakunta hyväksyi toivomusponnen: Toteutussuunnittelussa
tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla toteutuskustannuksia voidaan
madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet huomioiden. Sivistys- ja
kulttuurilautakunta teki vastaavan päätöksen ja hyväksyi samanlaisen
toivomusponnen.
Kaupin huoltorakennuksen hanke sisältää rakennuksen lisäksi
aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton sekä vanhojen rakennusten
purkamisen ja pysäköintialueen rakentamisen.
Hankesuunnitelmaan sisältyneen viherkaton kokeilu ja toteuttaminen on
tarkoituksenmukaista tehdä toisessa kohteessa.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Anne
Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko Heinonen
Liitteet

1 Liite Kh 23.9.2019 Kaupin huoltorakennus hankesuunnitelma,
alkuperäinen

Asunto- ja kiinteistölautakunta, 04.09.2019, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsti Hankela
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla
toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet
huomioiden.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.09.2019

32/2019

15 (39)

Tämä päätös korvaa Asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.8.2019 antaman
päätöksen § 112. Asunto- ja kiinteisölautakunnan päätös 21.8.2019 § 112
kumotaan kokonaisuudessaan.
Perustelut
Asunto- ja kiinteistölautakunta on 21.8.2019 päätöksellä § 112 päättänyt
Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta. Päätöstä tulee korjata
perustelutekstin asiavirheen vuoksi.
Korjattu Kaupin huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran
peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän
ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja
pysäköintialueen rakentamiseen 1.150 000 €. Vuokrataso (sis. pääoma-,
ylläpito- ja tontinvuokran) on 427.822 €/vuosi.
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE:
7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka
tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten
liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.
Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen
tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa
esitettyihin ratkaisuihin. Merkittävän toiminnallisen ja liikenteellisen
muutoksen on 2017 tuonut yksityisen liikuntahallin, Kauppi Sport
Centerin, rakentaminen urheilupuiston alueelle.
Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta
jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on
odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys
käynnistettiin sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto
marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 M€ investointimäärärahan vuosille
2019-2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen.
Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys hyväksyttiin 24.1.2019
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, asunto- ja kiinteistölautakunta sai
tiedoksi hankkeen tarveselvityksen 28.1.2019.
Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, mutta
rakentamisen toteutusjärjestystä piti muuttaa. Ensimmäisessä
vaiheessa pesäpallo- ja jalkapallokenttien laidalle rakennetaan
huoltorakennus, joka valmistuttuaan mahdollistaa nykyisten 1970-luvulla
valmistuneiden kahvila-huoltorakennusten purkamisen ja
pysäköintialueen uusimisen. Samalla toteutetaan turvalliset kevyen
liikenteen reitit. Kaupin urheilupuiston maankäytöstä tehdään rinnalla
toiminnallinen yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos, jonka määräyksiä
jatkossa noudatetaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi
pesäpallokatsomo ja jalkapallokatsomo huoltotiloineen sekä niiden
vaatimat uudet autopaikat.
Tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien mukaisen huoltorakennuksen
investointikustannuksiksi on laskettu 2,77 M€, josta viherkaton osuus on
0,225 M€. Lisäksi tulee aurinkosähköjärjestelmä 0,04 M€. Nykyinen
huoltorakennus ja kahvila Sport Centerin edustalla puretaan,

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.09.2019

32/2019

16 (39)

kustannusarvio on 0,14 M€. Purettavien rakennusten tilalle toteutetaan
nykyistä toimivampi uudistettu pysäköintialue. Pysäköintialueen
toteuttamisen investointikustannus on 1,15 M€.
Viherkatto
Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö on pyytänyt
ehdotusta rakennushankkeesta, jossa voitaisiin toteuttaa viherkatto
pilottina ja koerakentamiskohteena yhteistyössä UNaLab-hankkeen
kanssa. Pilotti tulee olemaan Tampereen kaupungin julkisten
rakennusten ensimmäinen viherkatto ja se on tärkeä imagotekijä, kun
rakennetaan kestävää kaupunkia ja ohjataan yksityisiä rakentajia
viherkattojen rakentamiseen. Viherkattoratkaisun
koerakentamiskohteeksi valittiin Kaupin huoltorakennus. Viherkaton
aiheuttamat lisäkustannukset on laskettu erikseen. Viherkattopilotin
tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa
monistettavaa tietoa. Viherkattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja
elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja
kasvavassa kaupungissa. Katolta mitataan vähintään UNaLab-projektin
ajan huleveden viivytystä ja laatua, luonnon monimuotoisuutta ja
viherkaton turvallisuutta rakenteelle pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen
sidontaa ja vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen on mahdollista
selvittää laskennallisesti.
Viherkaton suunnittelee Ramboll ja työtä tukee ohjausryhmä, jossa on
laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Rambollilla on oma
UnaLab-budjettinsa suunnitteluun ja Tampereen kaupunki saa UNaLab-
rahoitusta viherkaton toteutukseen maksimissaan 100.000 €. Lisäksi
rahoitusta on varattu mittauksiin. Toteutuksen EU-tuki saadaan
projektiaikaisiin poistoihin 05/2022 saakka.
Tilan tarve
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen
pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden.
Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kasvavaa
toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja huoltotoimintaa. Sitä
varten rakennetaan erillinen uusi huoltorakennus sekä henkilökunnan
että asiakkaiden käyttöön. Huoltorakennus sisältää pääosin puku- ja
pesutiloja, myös konetallin ja tulostoimiston.
Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 600 hym² ja
869 brm². Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste
on 731 htm².
Aikataulu
Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelu.
Huoltorakennuksen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä 2020
ja tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2021.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
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Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi,
yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä.
Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvia
Suomen rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia
säännöksiä ja ohjeita (1.1.2018). Alueen turvallisuuden kannalta on
tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien sijoittuminen ja
liikkuminen. Pysäköintiongelmaa voidaan helpottaa järjestelemällä
uudelleen Kuntokadun päässä sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen
jälkeen, kun vanhat huoltorakennukset on purettu. Pysäköinnin isot
ratkaisut tehdään asemakaavamuutoksen mukaisina. Rakennuksen
energiatehokkuus on C-luokkaa.
Toiminnan kustannukset
Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset:
Huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä
2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen
rakentamiseen 1.150.000 €. Vuokrataso on (sis. pääoma-, ylläpito- ja
tontinvuokran) 427.822 €/vuosi.
Hankkeelle esitetään 2,8 M€ vuodelle 2020 ja 3,6 M€ vuodelle 2021 ja 4,2
M€ vuodelle 2022, yhteensä 10,6 M€.
Henkilöstökulut pysyvät saman suuruisina kuin tällä hetkellä, koska
toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Anne
Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko Heinonen
Kokouskäsittely
Antti Ivanoff teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla
toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet
huomioiden."
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ivanoffin toivomusponnen.
Liitteet

1 Liite Akila 4.9.2019 Kaupin huoltorakennus hankesuunnitelma

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 10.09.2019, § 131
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
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"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla
toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet
huomioiden."
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupin urheilupuiston huoltorakennuksen hankesuunnitelma
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.8.2019 antaman
päätöksen § 119. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 22.8.2019 § 119
kumotaan kokonaisuudessaan.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 22.8.2019 päätöksellä § 119 päättänyt
Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta. Päätöstä tulee korjata
perustelutekstin asiavirheen vuoksi.
Korjattu Kaupin huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran
peruste on yhteensä 2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän
ja viherkaton. Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja
pysäköintialueen rakentamiseen 1.150 000 €. Vuokrataso (sis. pääoma-,
ylläpito- ja tontinvuokran) on 427.822 €/vuosi.
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE:
7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka
tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten
liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.
Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen
tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa
esitettyihin ratkaisuihin. Merkittävän toiminnallisen ja liikenteellisen
muutoksen on 2017 tuonut yksityisen liikuntahallin, Kauppi Sport
Centerin, rakentaminen urheilupuiston alueelle.
Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta
jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on
odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys
käynnistettiin sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto
marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 M€ investointimäärärahan vuosille
2019-2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen.
Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys hyväksyttiin 24.1.2019
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, asunto- ja kiinteistölautakunta sai
tiedoksi hankkeen tarveselvityksen 28.1.2019.
Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, mutta
rakentamisen toteutusjärjestystä piti muuttaa. Ensimmäisessä
vaiheessa pesäpallo- ja jalkapallokenttien laidalle rakennetaan
huoltorakennus, joka valmistuttuaan mahdollistaa nykyisten 1970-luvulla
valmistuneiden kahvila-huoltorakennusten purkamisen ja
pysäköintialueen uusimisen. Samalla toteutetaan turvalliset kevyen
liikenteen reitit. Kaupin urheilupuiston maankäytöstä tehdään rinnalla
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toiminnallinen yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos, jonka määräyksiä
jatkossa noudatetaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi
pesäpallokatsomo ja jalkapallokatsomo huoltotiloineen sekä niiden
vaatimat uudet autopaikat.
Tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien mukaisen huoltorakennuksen
investointikustannuksiksi on laskettu 2,77 M€, josta viherkaton osuus on
0,225 M€. Lisäksi tulee aurinkosähköjärjestelmä 0,04 M€. Nykyinen
huoltorakennus ja kahvila Sport Centerin edustalla puretaan,
kustannusarvio on 0,14 M€. Purettavien rakennusten tilalle toteutetaan
nykyistä toimivampi uudistettu pysäköintialue. Pysäköintialueen
toteuttamisen investointikustannus on 1,15 M€.
Viherkatto
Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö on pyytänyt
ehdotusta rakennushankkeesta, jossa voitaisiin toteuttaa viherkatto
pilottina ja koerakentamiskohteena yhteistyössä UNaLab-hankkeen
kanssa. Pilotti tulee olemaan Tampereen kaupungin julkisten
rakennusten ensimmäinen viherkatto ja se on tärkeä imagotekijä, kun
rakennetaan kestävää kaupunkia ja ohjataan yksityisiä rakentajia
viherkattojen rakentamiseen. Viherkattoratkaisun
koerakentamiskohteeksi valittiin Kaupin huoltorakennus. Viherkaton
aiheuttamat lisäkustannukset on laskettu erikseen. Viherkattopilotin
tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa
monistettavaa tietoa. Viherkattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja
elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja
kasvavassa kaupungissa. Katolta mitataan vähintään UNaLab-projektin
ajan huleveden viivytystä ja laatua, luonnon monimuotoisuutta ja
viherkaton turvallisuutta rakenteelle pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen
sidontaa ja vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen on mahdollista
selvittää laskennallisesti.
Viherkaton suunnittelee Ramboll ja työtä tukee ohjausryhmä, jossa on
laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Rambollilla on oma
UnaLab-budjettinsa suunnitteluun ja Tampereen kaupunki saa UNaLab-
rahoitusta viherkaton toteutukseen maksimissaan 100.000 €. Lisäksi
rahoitusta on varattu mittauksiin. Toteutuksen EU-tuki saadaan
projektiaikaisiin poistoihin 05/2022 saakka.
Tilan tarve
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen
pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden.
Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kasvavaa
toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja huoltotoimintaa. Sitä
varten rakennetaan erillinen uusi huoltorakennus sekä henkilökunnan
että asiakkaiden käyttöön. Huoltorakennus sisältää pääosin puku- ja
pesutiloja, myös konetallin ja tulostoimiston.
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Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 600 hym² ja
869 brm². Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste
on 731 htm².
Aikataulu
Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelu.
Huoltorakennuksen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä 2020
ja tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2021.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi,
yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä.
Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvia
Suomen rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia
säännöksiä ja ohjeita (1.1.2018). Alueen turvallisuuden kannalta on
tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien sijoittuminen ja
liikkuminen. Pysäköintiongelmaa voidaan helpottaa järjestelemällä
uudelleen Kuntokadun päässä sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen
jälkeen, kun vanhat huoltorakennukset on purettu. Pysäköinnin isot
ratkaisut tehdään asemakaavamuutoksen mukaisina. Rakennuksen
energiatehokkuus on C-luokkaa.
Toiminnan kustannukset
Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset:
Huoltorakennuksen investointi ja pääomavuokran peruste on yhteensä
2.685.875 € sisältäen aurinkosähköjärjestelmän ja viherkaton.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan 140.000 € ja pysäköintialueen
rakentamiseen 1.150.000 €. Vuokrataso on (sis. pääoma-, ylläpito- ja
tontinvuokran) 427.822 €/vuosi.
Hankkeelle esitetään 2,8 M€ vuodelle 2020 ja 3,6 M€ vuodelle 2021 ja 4,2
M€ vuodelle 2022, yhteensä 10,6 M€.
Henkilöstökulut pysyvät saman suuruisina kuin tällä hetkellä, koska
toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Anne
Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko Heinonen
Kokouskäsittely
Hanna Salo teki seuraavan toivomusponsiesityksen:
"Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valintoihin, joilla
toteutuskustannuksia voidaan madaltaa, hankesuunnitelman tavoitteet
huomioiden."
Sirpa Pursiainen kannatti Salon esitystä. Toivomusponsiesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 404
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8584 koskevassa asiassa
TRE:333/10.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.9.2019 taltio 4071 ja
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.10.2018 nro 18/0478/2
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.11.2017 § 323 asemakaavan nro 8584, III
(Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39. Asunto Oy Kaijakkahovi valitti
päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lisäksi neljä
yksityishenkilöä jättivät yhteisen valituskirjelmän hallinto-oikeuteen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 23.10.2018 antamallaan
päätöksellä valitukset ja Asunto Oy Kaijakkahovin
oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Asunto Oy Kaijakkahovi valitti
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus antoi 10.9.2019 päätöksen asiassa. Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut
ratkaisua valitukseen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös sisältää henkilötietoja, minkä
johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.
Asemakaava on kuulutettu voimaan 19.9.2019.
Tiedoksi
Elina Karppinen, Anna Hyyppä, Patricia Nikko
Liitteet
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§ 405
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2020
TRE:5633/00.00.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginhallituksen vuoden 2020 kokoukset pidetään liitteenä olevan
kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00
kaupunginhallituksen istuntosalissa. Kerran
kuukaudessa, pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä
maanantaina, pidetään suunnittelupainotteinen kehittämiskokous.
Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin
aikoina.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 120 §:n mukaan
toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan
päättäminään aikoina päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksistaan 16.9.2019.
Kaupunginhallituksen vuoden 2020 kokoukset
esitetään pidettäväksi liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen
mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa.
Kerran kuukaudessa on tarkoitus pitää suunnittelupainotteinen
kehittämiskokous, joka olisi pääsääntöisesti valtuuston kokousta
edeltävänä maanantaina.
Tiedoksi
Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, virastomestarit
Liitteet
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§ 406
Tampereen päivänä 2019 myönnettävä Tampereen palkinto (ei julkisuuteen vielä tässä
vaiheessa)
TRE:5790/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Tampereen palkinnot myönnetään 1.10.2019 oheisen liitteen mukaisesti.
Perustelut
Tampereen palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle, joka
erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut
lähimmäistensä tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. Palkittavan teon tai
toiminnan on liityttävä Tampereen kaupunkiin: teko tai toiminta on
tapahtunut Tampereen kaupungin alueella tai kun toiminta on
tapahtunut muulla paikkakunnalla kuin Tampereen kaupungin alueella,
tulee palkittavan henkilön vakinaisen ja todellisen asuin- ja kotipaikan olla
Tampereen kaupunki tai teon tai toiminnan olla aivan erityisesti hyödyksi
Tampereen kaupungille tai sen asukkaille.
Tiedoksi
Erika McSherry
Liitteet

1 Tampereen päivänä 2019 myönnettävät Tampereen palkinnot
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§ 407
Tampereen päivänä 2019 myönnettävät ansiomitalit (ei julkisuuteen vielä tässä vaiheessa)
TRE:5790/00.04.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Lyly
Valmistelijan yhteystiedot
Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin I luokan kultainen ansiomitalit
myönnetään 1.10.2019 oheisen liitteen mukaisesti.
Perustelut
Tampereen I luokan kultainen ansiomitali myönnetään
huomionosoituksena henkilölle hänen ansioistaan Tampereen kaupungin
hyväksi.
Tiedoksi
Erika McSherry
Liitteet

1 Tampereen päivänä 2019 myönnettävät ansiomitalit
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§ 408
Kahden palvelualueen johtajan viran ja kehittämisjohtajan viran perustaminen
konsernihallintoon
TRE:5827/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala
Valmistelijan yhteystiedot
Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356 ja henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Konsernihallintoon perustetaan kaksi palvelualueen johtajan virkaa ja
kehittämisjohtajan virka 1.1.2020 alkaen.
Perustettavien johtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto ja strategisen tason johtamiskokemus.
Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto.
Hyvinvoinnin palvelualueen johtajan (nro 50031550) ja avo- ja
asumispalvelun palvelujohtajan (nro 50046670) virat lakkautetaan
1.1.2020 alkaen.
Perustelut
Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala:
Tampereen kaupungin toimintamalli uudistettiin vuosina 2015-2017.
Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015, että uuden toimintamallin
mukaisen organisaation perustana ovat kolme palvelualuetta:
hyvinvoinnin palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä
kaupunkiympäristön palvelualue.
Hyvinvoinnin palvelualueen nykymuotoinen rakenne tarkoitettiin
väliaikaiseksi sote- ja maakuntauudistuksen arvioituun toteutumiseen eli
vuoden 2018 loppuun asti. Hyvinvoinnin palvelualueeseen on kuulunut
1.1.2018 alkaen kolme palveluryhmää, avo- ja asumispalvelut, kasvatus-
ja opetuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä palvelualueen
johtamista tukeva esikunta. Avo- ja asumispalvelujen oli tarkoitus siirtyä
sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnan järjestettäviksi.
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Valtakunnallinen uudistus ei kuitenkaan toteutunut suunnitellussa
aikataulussa, ja hyvinvointipalvelujen organisointia on tarkasteltu
uudelleen muun muassa suhteessa uuden hallitusohjelman linjauksiin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntömuutoksen 16.9.2019. Sen
mukaisesti nykyiset hyvinvointipalvelujen palvelut organisoidaan 1.1.2020
alkaen kahdelle eri palvelualueelle, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelualue sekä sivistyspalvelujen palvelualue. Hyvinvointipalvelujen
palvelualueen nykyiset tehtävät ja palvelut siirtyvät näille kahdelle
palvelualueelle.
Uusille palvelualueille esitetään perustettavaksi uudet johtajan virat ja
sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle kehittämisjohtajan virka
1.1.2020 alkaen.
Uusien palvelualueiden johtajien ja kehittämisjohtajan aloittaessa
toimintansa esitetään nykyisen toimintamallin mukainen hyvinvoinnin
palvelualueen johtajan virka sekä avo- ja asumispalvelun palvelujohtajan
virka lakkautettavaksi.
Uudet palvelualueiden johtajat toimivat konsernijohtajan alaisuudessa
konsernihallinnossa. He tulevat toimimaan palvelutoiminnan johtajien
esimiehinä ja ovat pormestarin johtaman kaupungin johtoryhmän jäseniä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan palvelualueelle
kuuluvat vastaanottopalvelut, lasten ja perheiden palvelut,
psykososiaalisen tuen palvelut, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoito,
TampereJunior-kehitysohjelma sekä palvelualueen vastuulle kuuluva
kehittäminen ja asiakasohjaus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelualueen johtaja toimii palvelualueensa lautakunnan ja sen jaoston
esittelijänä.
Sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan palvelualueelle kuuluvat
kasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä
perustettavan palvelualueen vastuulle kuuluva kehittäminen ja
hyvinvoinnin edistäminen. Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja toimii
palvelualueensa lautakunnan ja sen jaoston esittelijänä.
Kehittämisjohtajan vastuulla on sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelualueen tuki- ja kehittämispalveluiden johtaminen kuten hallinto-,
henkilöstö- ja talouspalvelut sekä hankintojen tuki ja kehittäminen.
Lisäksi hänen vastuullaan on palvelualueen asiakasohjaus, asiakasmaksut
ja kehittäminen. Kehittämisjohtaja on palvelualueen johtajan 1.
varahenkilö.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja sivistyspalvelujen
palvelualueelle perustetaan johtajan virat 1.1.2020 alkaen ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueelle perustetaan kehittämisjohtajan virka
1.1.2020 alkaen seuraavasti:
Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
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Kustannuspaikka: 113450
Esimies: Konsernijohtaja
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko
Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Johtaja, sivistyspalvelut
Kustannuspaikka: 113440
Esimies: Konsernijohtaja
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko
Toimintayksikkö: Konsernihallinto
Tehtävänimike: Kehittämisjohtaja
Kustannuspaikka: 113450
Esimies: Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelussuhteen laji: Virka
Asema: Johtava
Esimiesasema: Kyllä
Työaika: Ei työaikalain piirissä, järjestelmämerkintöjä varten 36,75 h/vko
Konsernijohtaja vahvistaa virkojen kiinteän kokonaispalkan erillisellä
päätöksellä.
Perustettavien johtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto ja strategisen tason johtamiskokemus.
Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto.
Hyvinvoinnin palvelualueen johtajan ja avo- ja asumispalvelun
palvelujohtajan virat lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.
Tiedoksi
Juha Yli-Rajala, Niina Pietikäinen, Inka Salonen, Sanna Sipilä
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§ 409
Hyvän hallinnon vastainen menettely hallitusjäsenen nimittämisesityksessä
TRE:3988/00.05.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466 ja tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asian eteneminen merkittiin tiedoksi.
Konsernijaoston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilta ja
konsernijohtajalta päätettiin pyytää yksilöidymmät selvitykset.
Lisäksi Kuntaliitolta pyydetään lausunto siitä, miten kaupunginhallituksen
tulisi menetellä asiassa seuraamuksien osalta vallitsevan
oikeuskäytännön ja hyvän hallinnon nojalla?
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asian eteneminen merkitään tiedoksi.
Konsernijaoston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilta ja
konsernijohtajalta päätetään pyytää yksilöidymmät selvitykset.
Esteellisyys
Lauri Lyly ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisina esteellisiä
asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan
perusteella ja he poistuivat kokouksesta.
Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio toimi puheenjohtajana tämän
asian käsittelyn ajan.
Taru Kuosmanen ja Ari Wigelius saapuivat kokoukseen tämän asian
käsittelyn alkaessa.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli
Hirvelälle, tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle sekä lakimies Minna
Kaipiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.
Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.
Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela sekä Johanna
Loukaskorpi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.
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Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Jaakko Mustakallio ehdotti
päätösehdotukseen seuraavaa lisäystä: "Lisäksi Kuntaliitolta pyydetään
lausunto siitä, miten kaupunginhallituksen tulisi menetellä asiassa
seuraamuksien osalta vallitsevan oikeuskäytännön ja hyvän hallinnon
nojalla?"
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Tässä asiassa on kyse kaupungin ylimmän johdon,
kaupunginhallituksen puheenjohtajan, konsernijaoston puheenjohtajan
ja konsernijohtajan, toimista kaupunginhallituksen
konsernijaostossa tehdyn nimitysesityksen osalta.
Tampereen kaupunkikonsernin hallinnollista toimintaa säätelevät
kuntalaki, hallintolaki, kaupungin hallintosääntö sekä Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje. Julkisen hallinnon lakisidonnaisuus
edellyttää, että hallinnossa noudatetaan lainsäädäntöä ja toimitaan lain
määrittelemissä rajoissa. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on
kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa
yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen
toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun
päämäärään nähden. Hallintolain 23 §:n mukaan viranomaiselle
käsittelyyn tullut asia on käsiteltävä viivytyksettä.
Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta, edustaa
kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta ja
omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä
valvonnasta (kuntalaki 38 §, 39 § ja 46 §, hallintosääntö 15 §).
Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari
ja konsernijohtaja (kuntalaki 48 §, hallintosääntö 2 §) ja heidän tulee
noudattaa erityistä huolellisuutta kuntalain määrittämässä
toiminnassa. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat luovat omalla
toiminnallaan edellytyksiä valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyydelle
ja avoimuudelle (hallintosääntö 2 §). Konsernijohto toimii virkavastuulla
ja kuntalain 85 §:n mukaisesti myös luottamushenkilö hoitaa tointaan
virkavastuulla.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan
10.4.2018 esittänyt valittavaksi Finnpark Oy:n hallitukseen ja sen
puheenjohtajaksi Atanas Aleksovskia. Esityksen johdosta on
tehty tutkintapyyntöjä poliisille siitä, onko asian käsittely kaupungin
toimielimessä tapahtunut hyvän hallinnon menettelytapojen mukaisesti
puolueettomasti ja objektiivisesti. Sisä-Suomen poliisilaitos on
26.6.2019 todennut, että esitutkintaa ei suoriteta kaupungin
viranhaltijoiden (Juha Yli-Rajala, Jouko Aarnio, Arto Vuojolainen) osalta
siitä, olivatko he tietoisia Aleksovskiin kohdistuneesta rikosepäilystä eikä
asiassa ole syytä epäillä rikosta. Tämä päätös on kirjattu
tiedoksi kaupunginhallituksessa 5.8.2019 § 326.
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Sisäinen tarkastus on laatinut nimittämisestä tarkastusraportin R1/2019,
minkä perusteella tarkastustoimikunta on keväällä esittänyt asian
käsittelyä kaupunginhallituksessa lisäselvitysten jälkeen. Tarkastuksen
pohjalta suositellaan, että konsernijaostolle esitellään viivytyksettä asian
käsittelyyn liittyvät tosiseikat ja että kaupungin tulee hyvän hallinnon
periaatteiden mukaan kiinnittää huomiota asian puolueettomaan ja
objektiiviseen käsittelyyn. Konsernijaoston puheenjohtajalta,
pormestarilta ja konsernijohtajalta on pyydetty lisäselvityksiä edellä
mainitusta konsernijaoston tekemästä hallitusjäsenen
nimittämisesityksestä. Heidän yhdessä antamansa selvitys on
saatu 16.8.2019.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt helmikuussa 2016 Hyvä johtamis- ja
hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohjeen, joka sitoo kaupungin
toimielimiä ja viranhaltijoita. Siinä todetaan, että ”tutkinnan kohteena
olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen
valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin
edustajia”. Aleksovskia kuitenkin esitettiin ja hänet valittiin nimitettäväksi
Finnpark Oy:n hallitukseen konsernijaostossa huhtikuussa 2018 vastoin
kaupungin ohjeistusta ja vastoin etukäteen erikseen
annettuja muistutuksia Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen
sisällöstä tältä osin.
Toimielimen puheenjohtajalla on toimielimen käsittelyyn tulevissa
asioissa merkittävä rooli. Hallintosäännön 121 §:n mukaan puheenjohtaja
antaa toimielimen kokouskutsun, josta ilmenee kokouksessa käsiteltävät
asiat. Käytännössä valmistelu tapahtuu listapalavereissa, joissa
toimielimen puheenjohtajan kanssa käydään läpi listalle esitetyt asiat ja
puheenjohtaja päättää asiat ja niiden käsittelyjärjestyksen.
Konsernijaoston puheenjohtajan tehtävänä on päättää toimielimen
käsittelyyn tulevat asiat ja johtaa konsernijaoston kokousta.
Konsernijaoston puheenjohtaja on päättänyt, että Finnpark Oy:n
hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimittämisasia on
konsernijaoston esityslistalla 10.4.2018. Konsernijaoston puheenjohtaja
on osallistunut konsernijaoston kokoukseen 10.4.2018 tietoisena Hyvä
johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sisällöstä. Kokouksessa on todettu
Aleksovskin oma, sähköpostilla lähetetty ilmoitus siitä, että hän ei ole
esitutkinnan kohteena. Konsernijaoston puheenjohtaja on saanut
vahvistuksen Aleksovskin asemasta rikoksesta epäiltynä poliisin
13.4.2018 lähettämän sähköpostin perusteella. Konsernijaoston
puheenjohtaja ei ole 13.4.2018 jälkeen tuonut hallintolain edellyttämällä
tavalla konsernijaoston tietoon päätöksen perusteena olleiden
tietojen virheellisyyttä eikä edellyttänyt asian uutta käsittelyä
viivytyksettä. Finnpark Oy:n hallituksen uuden puheenjohtajan
nimeäminen käsiteltiin konsernijaostossa vasta 20.11.2018 Aleksovskin
ilmoituksen perusteella.
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Konsernijaoston puheenjohtaja, pormestari ja konsernijohtaja ovat
neuvottelumuistion mukaan 29.5.2018 keskustelleet asianosaisen
Aleksovskin kanssa poliisin ilmoituksesta, Hyvä johtamis- ja hallintotapa -
ohjeen sisällöstä ja nimittämismahdollisuudesta, ja siten vaarantaneet
käsittelyn puolueettomuuden.
Pormestarin tehtävänä on hallintosäännön 34 §:n mukaan muun muassa
vastata hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen
valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden
mukaisesti ja seurata kaupungin viranomaisten päätösten laillisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta. Pormestari on osallistunut konsernijaoston
kokoukseen 10.4.2018 tietoisena Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen
sisällöstä. Kokouksessa on todettu Aleksovskin oma, sähköpostilla
lähetetty ilmoitus siitä, että hän ei ole esitutkinnan kohteena. Pormestari
ei ole esittänyt asian poistamista esityslistalta tai pöydällepanoa siihen
saakka, että asiaan saadaan varmistus poliisilta. Pormestari on saanut
vahvistuksen Aleksovskin asemasta esitutkinnassa poliisin 13.4.2018
lähettämän sähköpostin perusteella. Pormestarilla on
kaupunginhallituksen puheenjohtajana erityinen valvontarooli ja hänen
olisi tullut reagoida hallintolain mukaisesti konsernijaoston Hyvä
johtamis- ja hallintotapa -ohjeen vastaiseen toimintaan viivytyksettä.
Konsernijohtajan tehtävänä on hallintosäännön 36 §:n mukaan muun
muassa esitellä konsernijaostolle sen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan
kuuluvat asiat sekä vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle
ja sen jaostolle sekä täytäntöönpanosta. Konsernijohtaja on tietoisena
Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeesta sekä Aleksovskin asemasta
esitutkinnassa esittänyt Aleksovskin nimeämistä Finnpark Oy:n
hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Konsernijohtaja ei ole 13.4.2018 jälkeen
tuonut hallintolain edellyttämällä tavalla konsernijaoston
tietoon päätöksen perusteena olleiden tietojen virheellisyyttä eikä
esitellyt asiaa uudelleen ratkaistavaksi.
Kaupunginhallituksen tulee arvioida konsernijaoston puheenjohtajan,
pormestarin ja konsernijohtajan toimia siitä näkökulmasta, ovatko he
toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimiessaan vastoin hyvää
hallintoa ja kaupunginhallituksen hyväksymää Hyvä hallinto- ja
johtamistapa -ohjetta. Kuntalain 85 §:n mukaisesti, jos on syytä epäillä,
että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai
muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen
on vaadittava asianomaiselta selvitys sekä tarvittaessa ilmoitettava
asiasta valtuustolle. Riittävien selvitysten pohjalta kaupunginhallitus
arvioi ja päättää asian jatkovalmistelusta.
Kuntalaissa ei ole säädetty luottamushenkilöitä koskevista
kurinpitotoimista. Valtuuston tehtävänä on tarvittaessa arvioida
luottamushenkilön nauttimaa luottamusta tilapäisen valiokunnan avulla.
Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa toimielinten
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pormestarin, jos he eivät nauti
valtuuston luottamusta. Valmistelu tehdään silloin kuntalain 35 §:n
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mukaisesti kaupunginhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.
Konsernijohtaja on virkasuhteessa kaupunkiin, joten häneen sovelletaan
lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Kaupunginhallitus harkitsee
työnantajan edustajana mahdolliset kurinpidolliset
toimet konsernijohtajan osalta. Poliisi katsoi päätöksessään,
että konsernijohtajan toiminta ei ylittänyt esitutkintakynnystä eikä
aloittanut rikostutkintaa. Työnantaja voi antaa virkasuhteeseen liittyvistä
rikkomuksista viranhaltijalle huomautuksen tai varoituksen. Varoituksen
antaminen edellyttää kuulemismenettelyä. Kaupungin
viranhaltijoiden velvoitteiden rikkomisen osalta tulee noudattaa
yhtenäistä toimintatapaa, jotta työnantaja kohtelee viranhaltijoita
viranhaltijalain 12 §:n edellyttämällä tavalla tasapuolisesti.
Siltä osin kuin asia koskee pormestaria, asian esittelee kokouksessa
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.
Tiedoksi
asianosaiset, Markus Kiviaho, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi
Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen raportti R1/2019, julkinen
2 Selvityspyyntö 10.6.2019, julkinen
3 Vastine 16.8.2019, julkinen
4 Kh 23.9.2019 kokouksessa esitetty materiaali
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§ 410
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:
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.9.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 12.9.2019
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankejohtaja
§ 55 Tampereen Asemakeskus, pienoismallin päivittäminen , 12.09.2019
§ 56 Viinikanlahden alueen tiedonhallinnan konsepti, suunnittelu ja
toteutus, 12.09.2019
§ 57 Näsinsillan välitukien vedenalaiset tarkastukset, 12.09.2019
§ 58 Näsin siltojen muutos- ja korjaussuunnittelu, 12.09.2019
§ 59 Kauppahallin korttelin opastus sekä sisäänkäyntien ja kulkureittien
ilme, lisätyö, 12.09.2019
Henkilöstöjohtaja
§ 58 Liikunta- ja kulttuurietuuden sähköisen maksuvälinepalvelun
hankintaa koskevan option käyttäminen, 18.09.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 109 Valaisinvaihtourakan 2019 hankinta, 19.09.2019
§ 110 Ojala-Lamminrahkan alueen rakennuttamispalvelut, 19.09.2019
Konsernijohtaja
§ 111 Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan
laajentamista koskevasta selvityksestä, 16.09.2019
Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 91 Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen
aikuissosiaalityössä, 18.09.2019
Pormestari
§ 96 Vieraanvaraisuus Suomalais-ruotsalaiselle kääntäjäseminaarille
10.10.2019, 18.09.2019
§ 97 Vieraanvaraisuus Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n Tampereen
piirin Seurapäiville 23.11.2019, 18.09.2019
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§ 98 Ilokkaanpuiston nollaenergiarakentamisen kehityshankkeen
seurantaryhmän nimeäminen, 18.09.2019
Tietohallintojohtaja
§ 77 Personec F OSS -osaamisenhallintajärjestelmän hankinta
koekäyttöön Monetra Pirkanmaa Oy:ltä, 17.09.2019
§ 76 Vuoden 2019 ICT-kehittämismäärärahan uudelleenallokointi -
Hyvinvointi, esiselvitykset, 17.09.2019
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§ 411
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
maakuntahallituksen esityslistan 23.9.2019 (TRE:156/00.03.01/2019).
Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä
osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 25.9.2019 (TRE:
755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
3) Lautakuntiin menossa olevia asioita
Liitteet

1 Maakuntahallituksen asialista 23.9.2019
2 Seutuhallituksen asialista 25.9.2019
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Muutoksenhakukielto
§396, §397, §398, §400, §404, §405, §409, §410, §411
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
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§399, §401, §402, §403, §406, §407, §408
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 ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.09.2019

32/2019

39 (39)

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

