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Aika

05.10.2020, klo 13:00 - 14:39

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 392

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 393

Pöytäkirjan tarkastus

§ 394

Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin

§ 395

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020

§ 396

Muutokset vuoden 2020 talousarvioon

§ 397

Vuoden 2021 talousarvioesitystä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut

§ 398

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
talousarvioraamista vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-
2023

§ 399

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan täydennysvaali

§ 400

Eron myöntäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

§ 401

Eron myöntäminen maahanmuuttajaneuvoston jäsenelle ja uuden
jäsenen valitseminen

§ 402

Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen

§ 403

Hallintosäännön liitteenä olevan Pirkanmaan pelastustoimen
johtosäännön muuttaminen

§ 404

Yhteistyösopimus kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja
Lujatalo Oy:n kesken

§ 405

Asemakaava nro 8704, Kaleva, Hippostalo, käyttötarkoituksen
muutos ja rakennusoikeuden lisääminen

§ 406

Valtuustoaloite satamajärjestyksen päivittämiseksi ja
satamapäällikön irtisanomisen perumiseksi - Lassi Kaleva

§ 407

Valtuustoaloite Kauppi-Niihaman metsien suojelemiseksi - Pekka
Salmi ym.

§ 408

Valtuustoaloite kirsikkapuupuiston perustamiseksi Tampereelle -
Jaakko Mustakallio ym.

§ 409

Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten kokousten ja
sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottamiseksi
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kaupungin toimielimissä - Petri Rajala ym.
§ 410

Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi
erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja
investointikohteisiin - Aila Dündar-Järvinen

§ 411

Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän
isolta screeniltä Tampereella - Jouni Markkanen ym

§ 412

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

§ 413

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 414

Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Etelä-
Hervannan koulussa (Salassa pidettävä)

§ 415

Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkojen täyttämisestä Tesoman
koulussa (Salassa pidettävä)

§ 416

Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Lielahden
koulussa (Salassa pidettävä)

§ 417

Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Leinolan
koulussa (Salassa pidettävä)
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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
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj., poistui 14:36
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj., poistui 14:36
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj., poistui 14:36
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj, poistui 14:36
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, poistui 14:36
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 14:36
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 14:36
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja, poistui 14:36
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:39
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, saapui 13:04, poistui 13:40
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:04, poistui 13:39
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:04, poistui 14:15
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, saapui 13:14, poistui 13:39
Oksala Jarkko, tietohallintojohtaja, saapui 13:14, poistui 13:35
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:04, poistui 13:35
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:
35
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:04, poistui 14:11
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:42, poistui 14:11
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 14:16, poistui
14:36

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi-Maarit Asplund

Olga Haapa-aho

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
13.10.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 392
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 (75)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

32/2020

6 (75)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 393
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi-Maarit Asplund ja Olga Haapa-aho
(varalle Kirsi Kaivonen ja Kalle Kiili).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 12.10.2020.
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Kaupunginhallitus, § 394, 05.10.2020
Tarkastuslautakunta, § 60, 04.05.2020
§ 394
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta
2019 esittämiin huomioihin
TRE:7563/02.02.01/2019
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 394
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, 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:
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin
merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle,
johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä tietohallintojohtaja Jarkko
Oksalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa
vuodelta 2019, ja kaupunginvaltuusto käsitteli sen kokouksessaan
18.5.2020. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta ja
lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen
huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun
2020 loppuun mennessä.
Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikkö on pyytänyt vastaukset
tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin ja laatinut niistä tämän
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koosteen. Vastauksista käyvät ilmi toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai
joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden
johdosta. Osa annetuista vastauksista on käsitelty asianomaisissa
toimielimissä ja osa on valmisteltu virkamiestyönä. Toimielimissä
vastaukset on käsitelty seuraavasti: asunto- ja kiinteistölautakunta
19.8.2020 § 103 ja yhdyskuntalautakunta 17.9.2020 § 238. Annetut
vastaukset esitetään tässä koosteessa kokonaisuudessaan
lyhentämättöminä.
Liitteenä oleva kooste toimii kaupunginhallituksen vastauksena
kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta,
yhdyskuntalautakunta, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Jukka
Mäkinen, Reija Linnamaa, Arto Vuojolainen, Regina Saari, Eeva Torppa-
Saarinen, Petri Jokela, Erja Viitala, Nina Mustikkamäki, Laura Heikkilä
Liitteet

1 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
2 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin

Tarkastuslautakunta, 04.05.2020, § 60
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomus hyväksytään.
Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomus liitetään
tilinpäätöksen käsittelyyn liittyväksi asiakirjaksi.
Esitetään kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia
ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden
johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2020 loppuun
mennessä.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava
kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut
vuoden 2019 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa
asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Kaupungin hallintosäännön 76 §:n 5 kohdan mukaan
tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

32/2020

9 (75)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta edellisenä vuonna.

Esteellisyys
Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta useissa
kokouksissaan. Arviointikertomuksen valmistelussa
tarkastuslautakunnan jäseniä ovat koskeneet seuraavat esteellisyydet.
Esa Kanerva: Tavase Oy (hallituksen jäsen) ja Tampereen Vesi Liikelaitos
(johtokunnan jäsen), Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (hallituksen jäsen),
hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Auli Korhonen:
Tampereen Särkänniemi Oy (hallituksen jäsen), hallintolain 28 § 1 mom.
5. kohdan perusteella. Peter Löfberg: Tavase Oy (hallituksen jäsen),
Tammervoima Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy (hallituksen jäsen), Tampereen Sähkölaitos Oy
(hallituksen jäsen), hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan perusteella.
Sampsa Rantanen: elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue; Tampereen
Seudun Ammattiopisto Tredu; kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -
palveluryhmä; Tampereen Tilapalvelut Oy; Tampereen Sarka Oy;
Tampereen Työvalmennussäätiö Syke; Kansainvälisen osaamisen
palvelut; hallintolain 28 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella. Esteelliset
jäsenet eivät ole osallistuneet esteellisyyksiinsä liittyvien kohteiden
arviointeihin. Esteellisyyksistä johtuvat poistumiset kokouksista on
merkitty tarkastuslautakunnan pöytäkirjoille.
Liitteet

1 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
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§ 395
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020
TRE:2707/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö, Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija
Linnamaa, puh. 040 572 9610, 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
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 merkitään
tiedoksi.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle,
johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä tietohallintojohtaja Jarkko
Oksalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos ilman satunnaisia eriä oli 38,9
milj. euroa ylijäämäinen. Elokuun tilanteen perusteella laadittu koko
vuoden tulosennuste on 23,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 23,4 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste ei sisällä hallituksen
budjettiriihen tukipakettia vuodelle 2020 (+16,5 milj. euroa)
peruspalvelujen valtionosuuksiin), koska tiedot saatiin vasta raportin
laatimisen jälkeen.
Toimintakate on ylittymässä vuosisuunnitelmasta 36,5 milj. eurolla.
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja
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terveyslautakunnan 17,9 milj. euron, joukkoliikennelautakunnan 7,6 milj.
euron ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 4,2 milj. euron
toimintakatteen ylitysennusteet. Toimintamenojen kasvuksi arvioidaan
3,9 prosenttia ja toimintakatteen kasvuksi 8,6 prosenttia. Toimintakatteen
kasvu ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen Tampereen Infra Liikelaitoksen
yhtiöittämisen ja koronapandemian vaikutusten vuoksi.
Verorahoituksen kasvuennuste on 8,0 prosenttia (102,5 milj. euroa).
Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 33,6 milj. euroa (4,1 prosenttia)
vuotta 2019 enemmän. Valtionosuudet ovat kasvamassa 20,3 prosenttia
(61,3 milj. euroa). Valtionosuuksien suuri kasvu aiheutuu valtion kunnille
kohdistamista tukitoimenpiteistä koronapandemian vaikutusten
lieventämiseksi.
Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 223,2 milj. euroa, mikä
alittaa vuosisuunnitelman 29,9 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on
erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen ja asunto- ja
kiinteistölautakunnan muut investoinnit. Investointien toteumaennuste
on todennäköisesti huomattavasti lopullista toteumaa pienempi.
Kaupungin lainakantaennuste on 913,7 milj. euro. Asukaskohtaiseksi
lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 766 euroa, mikä on 428
euroa vuoden 2019 lopun tilannetta enemmän.
Kaupunkikonsernin tulosennuste on 14,3 milj. euroa positiivinen.
Konsernin investointiennuste on 508,2 milj. euroa (2019: 392,5 milj.
euroa) ja lainakantaennuste 8 408 euroa/asukas (2019: 8037 euroa
/asukas).
10 kohdan toimenpideohjelma
Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi
10 kohdan toimenpideohjelman, jolla tavoitellaan kaupungin talouden
pitämistä tasapainoisena ja jonka toteutumisesta raportoidaan vuoden
2020 aikana kolme kertaa. 10 kohdan ohjelma on luonteeltaan
vaikuttavuusohjelma, jossa onnistuminen näkyy pidemmällä aikavälillä
kaupungin taloudessa positiivisena vaikutuksena.
10 kohdan toimenpideohjelman osalta talous-, tuottavuus- ja
tuloksellisuusohjelman jatkaminen etenee. Strategiassa ja toiminnan
tavoitteissa määritellyt palvelujen rakennemuutokset ovat toteutumassa
pääosin hyvin ja koronapandemian myötä työtapojen uudistaminen ja
digitalisaatio ovat edenneet. Korona on vaikuttanut radikaalisti
yritystoimintaan, työllisyyteen sekä tapahtuma- ja matkailualaan.
Kaupunki on tukenut aktiivisesti yrityksiä ja käynnistänyt koronasta
selviämistä tukevien toimenpiteiden toteutuksen yhteistyössä
sidosryhmien kanssa. Positiivista on, että alkuvuonna Tampereen
seudulle on sijoittunut yli kymmenen uutta toimijaa, joista viisi
ulkomaalaista yritystä. Hankintojen tehostamisen osalta toteutettiin
kevään 2020 aikana selvitys, jonka lopputuloksena laadittiin
kokonaisvaltainen hankintojen kehittämisen ja digitalisoinnin

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

32/2020

12 (75)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2023. Selvityksessä hankinnoille
tunnistettiin merkittävä säästöpotentiaali. Potentiaalin maksimoiminen
edellyttää hankintaosaamisen vahvistamista. Tilojen käytön tehostamisen
osalta tilatehokkuus on parantunut edellisvuoden tammi-elokuuhun
verrattuna 0,1 htm2/asukas. Koronapandemia vaikuttaa keskeisesti
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen ja
kustannusten hallintaan. Kiinteistöomaisuuden (maaomaisuus ja
rakennukset) myyntitulot 8/2020 ovat olleet 15,5 milj. euroa.
10 kohdan toimenpideohjelman lähtökohta ja tavoite asettuivat kevään
aikana koronakriisin myötä uuteen tilanteeseen. Talouden
tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpideohjelman lisäksi myös muita
merkittäviä muutoksia ja tasapainottaminen tulee jaksottaa usealle
vuodelle.
Strategiajohtaja Reija Linnamaa:
Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja
pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti
toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Kaupunginvaltuusto asetti
vuoden 2020 talousarviossa 48 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 13 oli
kaupunkitasoisia, 22 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille ja 13 kohdistui
ensisijaisesti kehitysohjelmille. Lisäksi liikelaitoksille ja Pirkanmaan
pelastuslaitokselle asetettiin 13 tavoitetta.
Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden
etenemisestä tammi-elokuun aikana ja esitetään arvio niiden
toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.
Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai
niiden toteumaa ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida.
Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille ja kehitysohjelmille asetetuista
tavoitteista 31 prosentin arvioidaan jäävän toteutumatta.
Koronapandemia vaikuttaa yhä tavoitteiden toteumiin. Toteutumatta
arvioidaan jäävän muun muassa tavoitteet, jotka koskevat kulttuuri- ja
matkailukohteiden kävijämääriä, kansallisen ja kansainvälisen tason
tapahtumia sekä Tampereella yöpyneitä matkailijoita. Lisäksi mm.
kansainvälisten opiskelijoiden hakijamääriin ja työmarkkinatuen
kuntaosuuteen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta.
Myös joukkoliikenteen matkustajamäärien kehityksessä ei tulla
saavuttamaan asetettua vuositavoitetta. Kaupunkitasoisista tavoitteista
muun muassa tilikauden tulokseen, nettomenojen kasvuun sekä
investointien tulorahoitukseen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän
toteutumatta vuoden loppuun mennessä.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, konsernihallinto-palvelualueet-
liikelaitokset (ko-pa-li)
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Liitteet

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 8_2020
2 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 8_2020, esittelymateriaali

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

32/2020

14 (75)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 396
Muutokset vuoden 2020 talousarvioon
TRE:845/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö
Valmistelijan yhteystiedot
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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2020 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on -8,461 milj. euroa
ja investointien rahavirta -217,407 milj. euroa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, liiketoiminta- ja
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle,
johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä tietohallintojohtaja Jarkko
Oksalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 18.11.2019.
Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 0 milj. euroa ja
investointien rahavirta -177,327 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto lisäsi
17.2.2020 investointimenoja nettomääräisesti 40,08 milj. eurolla.
Investoinnit olivat lähinnä vuodelta 2019 siirtyneitä investointeja.
Elokuun toiminnan ja talouden katsauksen perusteella ja erityisesti
koronapandemian vaikutuksesta on talousarvioon perusteltua esittää
muutoksia käyttötuloihin ja käyttömenoihin sekä verotuloihin ja
valtionosuuksiin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ehdotetaan
nettomääräisesti 17,9 milj. euron lisäykset. Palvelujen ostoissa on
merkittäviä ylityksiä etenkin lastensuojelun sijaishuollossa, ikäihmisten
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palveluissa, vammaispalveluissa sekä koronatestaukseen liittyvissä
laboratoriopalveluissa. Vastaavasti erikoissairaanhoidon palvelutilaus
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on toteutumassa suunniteltua
pienempänä koronatilanteen vuoksi.
Koronapandemian arvioidaan heikentävän kaupungin toimintakatetta
vuonna 2020 noin 17,3 milj. eurolla. Koronapandemian seurauksena
toisaalta toimintakate myös paranee noin 9,5 milj. eurolla menosäästöjen
seurauksena. Koronapandemialla on lisäksi suuria vaikutuksia kertyviin
verotuloihin ja valtionosuuksiin.
Toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 35,0 milj. eurolla,
verotuloarviota pienennettäväksi 23,6 milj. eurolla ja valtionosuusarviota
nostettavaksi 50,174 milj. eurolla. Esitysten yhteenlaskettu vaikutus
heikentää tilikauden tulosta 8,461 milj. eurolla. Tarkemmat perustelut
ovat erillisenä tiedostona.
Muutosten jälkeen talousarvion tilikauden tulos on 8,461 milj. euroa
negatiivinen ja investointien rahavirta on -217,407 milj. euroa.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Lauri Savisaari, Taru
Kuosmanen, Regina Saari, Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Teppo
Rantanen, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Vesa-Matti Kangas, Anniina
Ylä-Mattila, Pauliina Laisi, Marko Sivonen
Liitteet

1 Muutokset vuoden 2020 talousarvioon
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Kaupunginhallitus, § 397, 05.10.2020
Kaupunginhallitus, § 319, 17.08.2020
§ 397
Vuoden 2021 talousarvioesitystä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
TRE:809/02.02.01/2020
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 397
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
Kaupunginhallituksen kaikkiin toimintamenoihin (ml. henkilöstömenot)
edellyttämän lisäsäästövelvoitteen tultua esitetyllä tavalla katettua
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamisesta voidaan lopettaa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäiselle, talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija
Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja
Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti
kehyspäätöksessään 17.8.2020, että yksiköiden tulee sisällyttää
talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 milj. euron tehostamistoimenpiteet,
joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Säästötavoite
kohdennettiin yksiköihin palkallisten henkilötyövuosien suhteessa.
Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti
yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta mahdollisesti henkilöstöön
kohdistuvista toimenpiteistä osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua.
Yhteistoimintaneuvottelujen toimeksiantona oli tavoitella
henkilöstömenosäästöjä ensi sijassa muilla vaihtoehtoisilla keinoilla kuin
lomauttamalla henkilöstö.
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Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät kaupungin
yhteistoimintaryhmässä 25.8.2020 ja neuvotteluja järjestöjen kanssa
jatkettiin 28.8.2020, 31.8.2020, 9.9.2020 ja 18.9.2020. Neuvotteluissa
käsiteltiin kaupunginhallituksen edellyttämän toimintamenoihin
kohdistuvan 10 milj. euron säästötavoitteen kohdentumista
henkilöstömenoihin sekä vaihtoehtoisia keinoja
henkilöstömenosäästöjen toteuttamiselle. Henkilöstömenosäästöjä
tavoiteltiin ensi sijassa toiminnan järjestämiseen ja johtamiseen liittyvillä
keinoilla henkilöstösuunnittelussa.
Lomautusten vaihtoehtona selvitettiin myös, kuinka paljon
henkilöstömenosäästöjä on saavutettavissa henkilöstön vapaaehtoisilla
palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihtamisella vapaiksi. Tähän
mennessä saatujen ennakkositoumusten perusteella vapaaehtoisilla
palkattomilla vapailla on saatavissa noin 2,15 milj. euron
henkilöstömenojen säästö. Joissakin toiminnoissa mahdollisuus pitää
ylimääräisiä vapaita voidaan arvioida vasta myöhemmin, mistä syystä
vapaaehtoisilla vapailla saavutettava säästö tulee olemaan
ennakkositoumuksia suurempi. Vapaaehtoisten vapaiden lisäksi yksiköt
tavoittelevat henkilöstömenosäästöjä muun muassa myöhentämällä
vakanssien täyttämistä, vuosiloma- ja henkilöstösuunnittelulla ja
työaikajärjestelyillä.
Kaupunginhallituksen kokonaisuudessaan 10 milj. euron edellyttämä
lisäsäästövelvoite on sisällytetty lauta- ja johtokuntien talousarvioihin
eikä henkilöstön lomauttaminen ole tästä syystä taloudellisesti
perusteltua tai tarkoituksenmukaista.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Nina Mustikkamäki, Niina Pietikäinen,
Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen,
Mirva Sampakoski, Jaana Villilä-Vakkilainen, Raimo T Nieminen, Heikki
Tanskanen, Jyrki Rantala, Kirsileena Nurmikolu, Pentti Herranen, Aino
Hirvonen, Katja Kinnunen, Leena Lehtiniemi, konsernihallinto-
palvelualueet-liikelaitokset
Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 319
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Männikkö, Reija Linnamaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupungin toimintayksiköitä kehotetaan aloittamaan vuoden 2021
talousarvion valmistelu perusteluissa kuvattujen tavoitteiden sekä
tarkempien talousarvion laadintaohjeiden mukaan.
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Alustavat toiminnan tavoitteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana
siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava
huomioon tavoitteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen.
Kehitysohjelmien vuoden 2021 kokonaisuus hyväksytään osaksi
talousarvion jatkovalmistelua.
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen
laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ja
strategisesti tärkeitä investointeja ei supisteta.
Vuoden 2021 talousarviokehys hyväksytään esitetyn mukaisena.
Tarkemmat talouden tasapainottamisesitykset päätetään syksyllä, kun
hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä.
Yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuksen edellyttämistä
henkilöstömenosäästöistä käynnistetään kaupungin
yhteistoimintaryhmässä.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee ohjata ja tukea yhtiöitä
näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä kriittisesti arvioida kaupungin
yhtiöomistuksia ja tarvittaessa tehdä myyntiesityksiä uusien investointien
rahoituksen mahdollistamiseksi.
Perustelut
Lähtökohdan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman
valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri
Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös ja vuoden
2020 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2020-2024 koskevat
taloudelliset ennusteet.
Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja
vaikuttaa, merkittävästi vuosien 2020-2024 talouteen. Pandemian keston
pituutta eikä vaikutuksia talouteen ole mahdollista täysin luotettavasti
arvioida, mikä vaikuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden
talouden suunnittelua.
Kaupunginhallitus päätti 11.5.2020 vuoden 2021 talousarviovalmistelusta,
että mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen
laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ja
strategisesti tärkeitä investointeja ei supisteta. Tästä linjauksesta tulisi
pitää kiinni.
Tuloperusteet
Tampereen verotulojen kasvuksi vuonna 2021 noin 61 milj. euroa (6,2
prosenttia) vuoden 2020 toteumaennusteesta. Verotulojen
kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 1 042 milj. euroa.
Talousarviokehys on laadittu nykyisen veroperusteiden mukaan.
Verotulojen vuoden 2021 kehitysarvioon sisältyy tässä vaiheessa
epävarmuustekijöitä koronapandemian vuoksi.
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Valtionosuudet ovat vähenemässä voimakkaasti vuonna 2021, kun
hallituksen vuodelle 2020 osoittamat lisäykset koronapandemian
vaikutusten kompensoimiseksi ovat päättymässä. Valtionosuuksia
arvioidaan kertyvän vuonna 2021 noin 325 milj. euroa, mikä on 38 milj.
euroa (-10,5 prosenttia) vuotta 2020 vähemmän. Vuoden 2021
valtionosuuksien arviointiin sisältyy tässä vaiheessa vielä useita
epävarmuustekijöitä. Kunnille mahdollisesti annettavat uudet tehtävät on
hallitusohjelmassa luvattu kompensoida kunnille täysimääräisesti.
Verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan yhteensä 23 milj. euroa
(1,7 prosenttia).
Talousarviokehys
Koronapandemian vaikutuksesta verotulojen kehitys on jäämässä
normaalia pienemmäksi. Palvelutarpeen kasvu jatkuu kuitenkin edelleen
nopeana. Kehysvalmistelussa on yksiköiden esityksistä vähennetty 37,5
milj. euroa ja lisäksi kaupunkitasoisesti edellytetään yksiköiden
sisällyttävän talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 milj. säästöt, joita on
mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Tehdyistä toimenpiteistä ja
toimintakatteen vain 1,2 prosentin kasvusta huolimatta tilikauden tulos
on kehyksessä 37,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate on kehyksessä
76,6 milj. euroa.
Jatkovalmistelussa suurin työ on sovittaa yhteen voimakas
palvelutarpeen kasvu ja rajalliset taloudelliset resurssit. Tuloslaskelmaa ei
kyetä realistisesti tasapainottamaan yhden vuoden aikana, vaan
tasapainottaminen on perusteltua jaksottaa useammalle vuodelle.
Tasapainottaminen on suunniteltu toteutettavan vuosien 2021-2024
aikana. Tarkemmat talouden tasapainottamisesitykset ja aikataulu on
perusteltua linjata talousarvion jatkovalmistelussa, kun hallituksen
budjettiriihen kuntatalousvaikutuksista on tarkempaa tietoa ja
koronapandemian vaikutusarviot ovat täsmentyneet.
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä enintään
talousarviokehyksen mukaiseksi ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä
esityksistä. Palvelutarpeen muu mahdollinen kasvu on rahoitettava
talousarviokehyksen sisäisin siirroin.
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata
konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä sekä ohjata ja valvoa
omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Talousarviossa
tytäryhtiöille asetetaan osinkotavoitteet ja in-house-tukipalveluyhtiöille
on niiden perustamisvaiheessa asetettu selkeät tehostamistavoitteet,
joiden tulee näkyä kaupungille kilpailukykyisesti tuotettuina palveluina.
Konsernijaoston tulee ohjata ja tukea yhtiöitä näiden tavoitteiden
saavuttamisessa sekä kriittisesti arvioida kaupungin yhtiöomistuksia ja
tarvittaessa tehdä myyntiesityksiä uusien investointien rahoituksen
mahdollistamiseksi.
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Investoinnit
Vuosina 2014-2019 keskimääräinen vuotuinen nettoinvestointitaso on
ollut 196,5 milj. euroa. Yksittäisten vuosien osalta investointitaso on
vaihdellut 155,5 - 218,5 milj. euron välillä. Vuonna 2020
nettoinvestointien määräksi arvioidaan 226,6 milj. euroa.
Vuoden 2021 kehysvalmistelussa nettoinvestointien taso on 272,3 milj.
euroa ja investointien rahavirta 195,3 milj. euroa negatiivinen.
Investointitaso pysyy hyvin korkeana myös vuodet 2022-2024.
Keskimääräinen vuotuiset investoinnit ovat noin 256 milj. euroa.
Suunniteltu investointitaso edellyttäisi keskimäärin noin 150 milj. euron
vuosikatetta, jotta saavutettaisiin 60 prosentin investointien
tulorahoitustaso. Investointitaso on korkea, mutta kaupunkistrategian
mukainen kasvu edellyttää isoja investointeja sekä palvelutiloihin että
kaupungin infrastruktuuriin. Tulevina vuosina on vuosikatteen tasoa
kyettävä nostamaan suhteessa nettoinvestointeihin.
Kehyksessä talonrakennushankkeiden 107 milj. euron osuus on
ylivoimaisesti suurin ja talonrakennushankkeiden osuus kasvaa
edelleen vuosina 2022-2024. Kaupunkiympäristön
palvelualueen investoinnit ovat noin 56 milj. euroa, kehitysohjelmien 33
milj. euroa ja Tampereen Vesi liikelaitoksen 21 milj. euroa.
Tulevien vuosien lisärahoitustarvetta katetaan osittain omistuksien
uudelleenjärjestelyillä ja harkitulla omaisuuden myynnillä.
Lainamäärän kehitys
Lainamäärän kasvuksi arvioidaan 180 milj. euroa ja asukaskohtainen
lainamäärä nousee noin 4 400 euroon. Lainamäärän muutos tarkentuu
talousarvion jatkovalmistelussa. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa
vuosikatteen ja investointien suhde. Kaupungin kasvun edellyttämien
suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän
kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina. Lainamäärän kasvun
hidastamiseksi taloussuunnitelmakaudella tulee vuosikatteen tasoa
lähentää suhteessa investointeihin.
Toiminnan tavoitteet ja kehitysohjelmat 2021
Talousarvion 2021 toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategian
valtuustokauden tavoitteisiin. Talousarviossa toiminnan tavoitteita
asetetaan kaupunkitasoisesti sekä erikseen lautakunnille,
kehitysohjelmille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille. Myös liikelaitosten
ja konserniyhteisöjen tavoitteet asetetaan toteuttamaan Tampereen
strategiaa.
Talousarvion toiminnan tavoitteita asetetaan lähtökohtaisesti toiminnan
vaikuttavuudelle ja tuloksille. Tavoitteiden luonteesta johtuen niiden
asettamisessa ja seuraamisessa pyritään jatkuvuuteen. Talousarvioon
2021 esitetyt toiminnan tavoitteet ovat pääosin samoja tai
samansuuntaisia kuin vuoden 2020 talousarvion tavoitteet.
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Toiminnan tavoitteiden valmistelussa on huomioitu koronapandemia ja
sen vaikutuksia kaupungin toimintaan ja kuntalaisiin. Erityisesti
pandemiatilanne on huomioitu tavoitteiden tavoitetasojen ja
vertailuarvojen asettamisessa. Tavoitteiden valmistelussa on myös
huomioitu pormestarin talousarvioesityksen 21.10.2019 yhteydessä
esitellyn 10 toimenpidekokonaisuuden listan sisällöt.
Toimenpidekokonaisuuden lista ja sen toteuttaminen varmistetaan
sisällyttämällä konkreettisia toimenpiteitä osaksi vuoden 2021
lautakuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmia sekä
nostamalla listan keskeisiä sisältöjä ylimmän johdon tuloskortteihin.
Toimenpidekokonaisuudesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa
toiminnan ja talouden katsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä.
Toiminnan tavoitteet hyväksytään talousarviokehyksen yhteydessä
alustavina ja ne tarkentuvat varsinaiseen talousarvioon. Liikelaitosten ja
konserniyhteisöjen tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen
konsernijaoston käsittelyyn syyskuussa.
Tampereen kaupungin kehittämistoiminnan kärkenä toteutetaan
kaupunginhallituksen ohjauksessa olevia kehitysohjelmia.
Kehitysohjelmat ovat laajoja, pääsääntöisesti kahta tai kolmea
palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä
taloudellisia panostuksia ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Vuoden 2020 aikana toteutuksessa on ollut seitsemän kehitysohjelman
kokonaisuus: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart
Tampere (kolme alaohjelmaa), Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi,
Vetovoimainen elämyskaupunki sekä Tampere Junior. Smart Tampere
digiohjelma sekä elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -kehitysohjelma
päättyvät ohjelmasuunnitelmien mukaisesti vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Kehitysohjelmat ovat keskeinen välinen kaupungin merkittävien
strategisten muutosten toteuttamiseen ja kehitysohjelmien
kokonaisuutta tulee arvioida suhteessa kaupungin strategian
painotuksiin. Nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2021 lopussa,
jolloin ensi vuodelle ei esitetä uusia kehitysohjelmia, vaan jatkettavaksi
vuoden 2020 kehitysohjelmien kokonaisuutta, pois lukien vuoden 2020
loppuun mennessä päättyvät ohjelmat. Vuoden 2021 kehitysohjelmiksi
näin ollen esitetään: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie,
Smart Tampere (ekosysteemi- ja Kestävä Tampere –ohjelma),
Vetovoimainen elämyskaupunki ja Tampere Junior.
Talousarviovalmistelun eteneminen
Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 19.9.2020
mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 19.10.2020,
kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 2.11.2020 ja
kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 16.11.2020.
Kustannusten pakottava vähentämistarve edellyttää
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä kaupungin
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yhteistoimintaryhmässä. Talousarvioehdotukseen sisältyviä mahdollisia
säästötoimenpiteitä henkilöstömenoissa tulee käsitellä
yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus tekee
valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Nina Mustikkamäki, Niina Pietikäinen,
Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen,
konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, henkilöstöjohtaja Niina
Pietikäiselle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, johtaja
Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle
sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Aleksi Jäntti oli poissa kokouksesta klo 13.10-13.53.
Mikko Aaltonen liittyi kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Kirsi-Maarit Asplund teki vuoden 2021
talousarviokehykseen seuraavan muutosehdotuksen:
"Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen
laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ja
strategisesti tärkeitä investointeja ei supisteta.
Muutetaan ylläoleva pohja esityksessä oleva lause muotoon:
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen
laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa ja
strategisesti tärkeät investoinnit priorisoidaan kiireellisiin, ei kiireellisiin ja
ei välttämättömiin. Siirretään ei kiireellisiä investointeja kaksi vuotta tai
jopa enemmän ainakin siihen asti kun Tampereen kaupungin
tilinpäätökset ovat tukevasti plussalla. Jätetään toteuttamatta ei
välttämättömät investoinnit."
Puheenjohtaja totesi Asplundin ehdotuksen rauenneen koska sitä ei ollut
kannatettu.
Liitteet

1 Talousarvion toiminnan tavoitteet 2021
2 Investointisuunnitelma 2021-2024
3 Talousarviokehys, esittelymateriaali Kh 17.8.2020
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§ 398
Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelmasta 2021-2023
TRE:5191/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, 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
Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
talousarvioraamista 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023
hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja
Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Seutuyhteistyötä ohjaavat erityisesti Tulevaisuuden kaupunkiseutu -
seutustrategia, Rakennesuunnitelma 2040 sekä MAL4-sopimus
(maankäytön, asumisen ja liikenteen 4. sopimus valtion kanssa).
Teemallisesti kuntayhtymän toiminnassa painottuvat MAL-kokonaisuus ja
hyvinvointipalvelut- ja ympäristö. Keväällä 2020 yhteistyön teemoja on
päätetty uudistaa seudullisella tulvaisuuden ennakointityöllä ja
poikkialaisella kestävän kaupunkiseudun kehittämisellä (Agenda2030).
Kuntaomistajien palautteen mukaan työskentely on tuloksellista ja
lisäarvoa tuottavaa.
Seutuyksikön talousarvio on ollut samalla tasolla (1,03 milj. euroa) kuusi
vuotta 2014-2019. Vuoden 2020 talousarviossa seutuyhteistyöhön
panostus on 2,61 euroa/jäsenkunnan asukas ja jäsenkuntien
maksuosuudet laskivat 1,6 prosenttia. Rahoituksen pienentyminen on
johtanut mm. tilanteeseen, jossa kuntien toimialat lisärahoittavat
selvityksiä.
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Vuosien 2021-2023 seutuyhteistyön selvitystarpeita on valmisteltu
yhdessä seututoimiston asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisrahan tarve
kasvaa tulevina vuosina, ja KVTES:n mukaiset palkkaratkaisun vaikutukset
edellyttäisivät rahoituksen kasvattamista.
Keskustelujen jälkeen seutuyksikön talousarvioesityksen raami on
vuodelle 2021 kuitenkin valmisteltu siten, että kuntien maksuosuus ei
muutu. Jotta yhdessä sovitut seudulliset kehittämiskohteet pystytään
toteuttamaan, on sovittu, että Business Tampereen toteuttamasta
saavutettavuusohjelmasta osoitetaan vuonna 2021 70 000 euron
rahoitus lähijunaliikenteen seudulliseen selvitykseen osana
kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa
syyskuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvioraamista
2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023. Tampereen kaupungin
käsittelyaikataulu kaupunginhallituksessa 5.10.2020 on ilmoitettu
kaupunkiseudun kuntayhtymälle.
Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
talousarvioraamista vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-
2023
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän työ on ollut tuloksellista ja
vuosittaiset toiminnan tavoitteet perustuvat kuntien hyväksymään
seutustrategiaan. Omistajakuntien taloudellisen tilanteen kireys on
johtanut siihen, että kaupunkiseudun kuntayhtymän talous on pidetty
pitkään samalla tasolla. Reaalisesti taloudellinen liikkumavara on
supistunut. Kuntien taloudellinen tilanne on kuitenkin entisestään
heikentynyt. Tästä syystä on seutuhallituksen esityksen mukaisesti
perusteltua, että kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarviossa 2021
kuntien maksuosuudet eivät muutu. Jotta vältettäisiin yhdessä sovittujen
seudullisten kehittämiskohteiden toteutumatta jääminen, on perusteltua,
että Business Tampereen toteuttamasta saavutettavuusohjelmasta
osoitetaan vuonna 2021 lähijunaliikenteen seudulliseen selvitykseen 70
000 euroa seutuhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymä
Liitteet

1 Sähköpostisaate/lausuntopyyntö 09.09.2020
2 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallituksen
pöytäkirjanote 09.09.2020 § 117
3 Liite SH § 117/2020 Seudulliset selvitystarpeet 2021-2023
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§ 399
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan täydennysvaali
TRE:5114/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Seppo Kovala on kuollut.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
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Naisten ja miesten välisestä 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. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan uudeksi
jäseneksi voidaan valita joko nainen tai mies.
Tiedoksi
Valittu, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat, Luottamushenkilömuutokset
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§ 400
Eron myöntäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
TRE:5477/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
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
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Laura Jokiselle myönnetään ero Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitaan uusi
varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n
mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan
väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan.
Tampereelta valitaan viisi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.6.2017 § 185 valinnut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavat viisi
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2017
- 31.5.2021:
Peter Löfberg, varajäsen Pia Nordström
Pekka Anttila, varajäsen Janne Niiniharju
Ulla Kampman, varajäsen Aila Dündar-Järvinen
Väinö Friman, varajäsen Laura Jokinen
Anu Ropponen, varajäsen Pekka Pälmä.
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Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.9.2017 § 242 muuttanut edellä
mainittua päätöstään siten, että uudeksi varajäseneksi Pia Nordströmin
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittu Anne-Mari Jussila.
Laura Jokinen on pyytänyt eroa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtämän valtuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin
perustuen.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän valtuustoon säädetään kuntalain 72 ja
76 §:ssä. Vaalikelpoinen valtuustoon on henkilö, jolla on kuntalain 71 §:n
mukainen yleinen vaalikelpoisuus kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettu henkilö eli valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Naisten ja miesten välisestä 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. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuuston uudeksi varajäseneksi voidaan valita joko
nainen tai mies.
Tiedoksi
Valittu, Laura Jokinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
Luottamushenkilömuutokset
Liitteet

1 Eroanomus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 401
Eron myöntäminen maahanmuuttajaneuvoston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen
TRE:5163/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
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
Hope Nwosulle myönnettiin ero maahanmuuttajaneuvostosta.
Maahanmuuttajaneuvostoon valittiin Tiny Ngo uudeksi jäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hope Nwosulle myönnetään ero maahanmuuttajaneuvostosta.
Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn aikana Ilkka Sasi ehdotti, että maahanmuuttajaneuvoston
jäseneksi valitaan Tiny Ngo.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi
sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Perustelut
Maahanmuuttajaneuvoston jäsen Hope Nwosu on pyytänyt eroa
maahanmuuttajaneuvostosta muutettuaan toiseen kuntaan.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on
maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus päättää
vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä.
Kaupunginhallitus on asettanut päätöksellään 3.6.2019 § 263
maahanmuuttajaneuvoston toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Tiedoksi
Valittu, Hope Nwosu, Mari Taverne, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet
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§ 402
Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
TRE:4925/00.01.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen, puh. 0400 281 288 ja
hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, 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:
Liitteenä oleva luonnos muutetuksi Pirkanmaan pelastustoimen
yhteistoimintasopimukseksi hyväksytään. Muutettu sopimus tulee
voimaan 1.1.2021 edellyttäen, että vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista on kannattanut sitä ja kannattaneiden kuntien asukasluku
on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta
asukasluvusta. Muutetun sopimuksen tullessa voimaan
nykyisin voimassaoleva Pirkanmaan pelastustoimen
yhteistoimintasopimus kumoutuu.
Perustelut
Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta 2020 pelastustoimen aluejaon
muutoksista. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi
muuttunutta maakuntajakoa. Pelastustoimen aluejaon tavoitteena on
noudattaa maakuntajakoa. Päätöksen mukaisesti Kuhmoisten kunta
siirtyy Keski-Suomen pelastustoimen alueesta Pirkanmaan
pelastustoimen alueeseen. Pelastustoimen aluejaon muutokset tulevat
voimaan 1.1.2021.
Pelastustoimen aluejaon muutoksen myötä on tarve muuttaa
Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimusta.
Kuhmoisten kunta esitetään lisättäväksi pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksen kohtaan 1. Sopimuksen osapuolet, jossa
luetellaan Pirkanmaan kunnat (sopimuksen osapuolet).
Lisäksi nuohouspalvelujen järjestämistä koskevasta muutoksesta johtuen
nuohous esitetään poistettavaksi kohdasta 11. Sopimukset.
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Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat
voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia
nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut
vapautuivat kilpailulle vuoden 2019 alussa jo osassa maata.
Siirtymäkauden päätyttyä 30.6.2019 loputkin alueelliset
piirinuohoussopimukset raukesivat ja entinen piirinuohousjärjestelmä
päättyi koko maassa.
Muilta osin yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle ei ole tarvetta.
Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen edellyttää asian
käsittelyä kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Sopimusta voidaan muuttaa, jos
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta
asukasluvusta. Pelastuslaitos on lähettänyt kunnille kirjeen ja pyytänyt
lähettämään tiedon sopimuksen hyväksymisestä 7.10.2020 mennessä.
Lisäksi sopimuksen muuttamista on käsitelty Pirkanmaan
kuntajohtajakokouksessa 4.9.2020 ja Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukunnan kokouksessa 10.9.2020.
Tavoitteena on, että uusi yhteistoimintasopimus on voimassa vuoden
2021 alusta.
Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.
Tiedoksi
Olli-Pekka Ojanen, Teemu-Taavetti Toivonen, Saija Micklin,
konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, Akaa, Ikaalinen, Kangasala,
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat,
Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Pirkkala,
Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala, Vesilahti
Liitteet

1 Liite kh 5.10.2020 Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus
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§ 403
Hallintosäännön liitteenä olevan Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön muuttaminen
TRE:5046/00.01.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunmi.
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:
Hallintosäännön liitteenä 4 olevaan Pirkanmaan pelastustoimen
johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 1 §:ään ja 4 §:
ään. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.
Perustelut
Valtioneuvosto päätti 25.6.2020 muuttaa pelastustoimen alueista
annettua päätöstä. Päätöksen mukaan Pirkanmaan pelastustoimen
alueeseen lisätään Kuhmoisten kunta. Valtioneuvoston päätös tulee
voimaan 1.1.2021.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Kuhmoisten kunta tulee lisätä
Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön 1 §:ään Toimiala ja toiminta-
alue sekä 4 §:ään Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, jossa
Kuhmoisten kunta tulee lisätä kohtaan "muista kunnista".
Kangasalan kunnasta tuli kaupunki vuoden 2018 alusta lukien. Tämä on
korjattu johtosääntöön.
Muilta osin johtosääntöä ei ole tarpeen muuttaa.
Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön muuttamista on käsitelty
Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 4.9.2020 ja Pirkanmaan
pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa 10.9.2020.
Hallintosäännön liitteenä olevan Pirkanmaan pelastustoimen
johtosäännnön muuttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.
Tiedoksi
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konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, Akaa, Ikaalinen, Kangasala,
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat,
Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Pirkkala,
Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala, Vesilahti, Olli-Pekka Ojanen,
Teemu-Taavetti Toivonen, Saija Micklin
Liitteet

1 Liite kh 5.10.2020 Hallintosäännön liite 4 Pirkanmaan pelastustoimen
johtosääntö
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§ 404
Yhteistyösopimus kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n kesken
TRE:5494/10.00.02/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kehityspäällikkö Juha-
Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, 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
Liitteenä oleva Tampereen kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja
Lujatalo Oy:n välinen tontin 837-320-6035-1 ja yleisten alueiden 837-585-
19-0, 837-581-1-2, 837-592-1-8, 837-581-1-136 ja 837-320-6055-
8 asemakaavamuutokseen liittyvä 28.9.2020 ja 30.9.2020 allekirjoitettu
ehdollinen yhteistyösopimus hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Valtuuston 23.4.2018 hyväksymissä maapolitiikan linjauksissa todetaan,
että kaupunki kannustaa toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään
hankekehitysideoita, jotka voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-
alueisiin (kohta 4.4 Hankekehittäminen).
Kaupungin ja yksityisten omistamien maa-alueiden maankäytön
tehostamisella ja täydennysrakentamisella pyritään osaltaan
mahdollistamaan Tampereen kaupungin strategian mukaiset
kasvutavoitteet, monipuoliset ja -muotoiset asumismuodot sekä
kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. Maankäytön
tehostaminen kaupungin omistamilla alueilla kasvattaa myös
maanvuokratuloja.
Yhteistyösopimuksen valmistelutilanne on viimeksi esitetty asunto- ja
maapolitiikan linjausten seurantaraportissa asunto- ja
kiinteistölautakunnalle 17.6.2020 ja kaupunginhallitukselle 7.9.2020.
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Yhteistyösopimuksella osapuolet sopivat alueen kehittämisestä yli
nykyisten kiinteistörajojen saavuttaakseen mahdollisimman tehokkaan ja
kaupunkikuvallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Sopimuksella sovitaan
myös asemakaavamuutoksen ja kehittämiskustannusten jakamisesta
sekä kehittämisen tuloksena syntyvän rakennusoikeuden jakamisen
periaatteista. Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy sitoutuvat
osaltaan osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin kaupungin hyväksymien maapolitiikan
linjausten mukaisesti.
Sopimusalue sijaitsee Peltolammin kaupunginosassa Automiehenkadun
ja Lempääläntien risteyksen eteläpuolella, noin viiden kilometrin päässä
Tampereen keskustasta. Alueella on voimassa asemakaavat nro:t 2315,
6627, 7066, 7436, 7957 ja 8243. Sopimusalue käsittää Asunto Oy Espoon
Sinfonian omistaman tontin 6035-1 ja kaupungin omistamia yleisiä katu-,
lähivirkistys-, suojaviher- ja puistoalueita ja yleiseen pysäköintiin
osoitetun LP-3 -tontin. Tontilla 6035-1 sijaitsee olemassa oleva
teollisuusrakennus.
Peltolammi on esitetty kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä yhtenä
kaupungin viidestä aluekeskuksesta. Kehittämisen tavoitteena on
toteuttaa yleiskaavaa kehittämällä kokonaisratkaisu Lakalaivan
aluekeskuksen rakenteelle. Maankäytön muutoksella sovitetaan yhteen
alueen palvelu-, toimitila- ja asuinrakentaminen sekä liikenne- ja
viherverkostot. Alueen kehittäminen toteutetaan vaiheittain.
Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on kehittää yhteistyössä
kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n kanssa
Peltolammin eteläosan sopimusalueelle tontti kaupungin palveluverkon
kannalta merkitykselliselle hyvinvointikeskukselle, jossa on myös muuta
kaupallista toimintaa alueen palveluiden laajentamiseksi. Lisäksi
tavoitellaan alueen täydennysrakentamista asumiseen ja liikenneverkon
muutoksia aluekeskuksen tarpeita tukeviksi. Hanke tukee myös
ympäristöministeriön valtakunnalliseen lähiöohjelmaan hyväksymän
Peltolammi-Multisilta lähiöohjelman tavoitteita. Lähiöohjelmalla
varmistetaan Peltolammi-Multisilta alueen uudistumisen käynnistyminen,
mahdollistetaan asukkaiden hyvinvointia, edistetään
täydennysrakentamista sekä varmistetaan lähiöiden hyvä
peruspalvelutaso ja ehkäistään alueiden negatiivista segregaatiota.
Ensisijaisena tavoitteena on, että Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo
Oy alueen maanomistajana ja toteuttajana kehittävät
asemakaavamuutosalueelle Peltolammin hyvinvointikeskuksen liittäen
siihen myös yksityisiä palvelu- ja liiketiloja. Kaupunki vuokraisi kaupungin
palvelukäyttöön tulevat tilat. Tässä yhteydessä kehittäminen tarkoittaa
rakennuksen suunnittelua kaupungin suunnitteluohjeiden ja tilaprosessin
mukaisesti yhteistyössä kaupungin palvelualueiden ja tilaorganisaation
kanssa. Rakennuksen tulevalla omistajalla tulee olla kaupungin
hyväksymät referenssit pitkäaikaisesta tilojen omistamisesta ja
kunnossapidosta. Vuokran tulee olla vertailukelpoinen kaupungin
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vastaavien tilojen vuokrien kanssa. Jos Asunto Oy Espoon Sinfonian ja
Lujatalo Oy:n esittämä taho hyvinvointikeskuskiinteistön omistajaksi ei
täytä kaupungin referenssivaatimuksia tai vuokra ei ole vertailukohteiden
tasoinen, ei ensisijainen tavoite toteudu. Tällöin Peltolammin
hyvinvointikeskuksen toteutuminen varmistetaan toteutussopimuksen
yhteydessä tehtävien kiinteistövaihtojen avulla ja hyvinvointikeskukselle
osoitettu tontti järjestellään kaupungin omistukseen rakennusoikeuden
jaosta sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Alueelle on asemakaavamuutoksen pohjaksi laadittu yleissuunnitelma
29.8.2019. Yleissuunnitelmassa käytetty rajaus on sopimusaluetta
laajempi. Asemakaavoitusohjelmassa alueen asemakaavamuutos on
ajoitettu vuodelle 2021. Samanaikaisesti Peltolammi-Lakalaivan -
aluekeskuksen kanssa on asemakaavaohjelmassa ajoitettu myös käytöstä
poistetun Peltolammin koulun alue, jonne tavoitellaan alueelle soveltuvaa
monipuolista asumista.
Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki
ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä
kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan
asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista koskien tulevaa
rakennusoikeuden luovutusta. Tarkemmin asiasta sovitaan
kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.
Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston
kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian
ja Lujatalo Oy:n välisen 28.9.2020 ja 30.9.2020 allekirjoitetun ehdollisen
yhteistyösopimuksen.
Tiedoksi
Asunto Oy Espoon Sinfonia, Lujatalo Oy, Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-
Laurila, Patricia Nikko, Kirsi Grönberg, Heli Toukoniemi, Ilkka Kotilainen
Liitteet

1 Liite Kh 5.10.2020 Allekirjoitettu yhteistyösopimus

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

32/2020

38 (75)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus, § 405, 05.10.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 326, 26.11.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 169, 23.06.2020
§ 405
Asemakaava nro 8704, Kaleva, Hippostalo, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden
lisääminen
TRE:8048/10.02.01/2015
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 405
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, 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:
Asemakaavaehdotus nro 8704 (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019
ja 23.6.2020) hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Hippostalon asemakaavalla muutetaan valtion virastotalon kortteli
Kalevassa asuinkortteliksi. Uutta rakennusoikeutta muodostuu 8.100
kem2. Kortteliin varataan tilaa myös päiväkodille, palveluille ja
toimistoille. Asumista muodostuu 26.000 kem2, josta 70 prosenttia on
opiskelija-asumista.
Asemakaavamuutokseen nro 8704 liittyvä maankäyttösopimus on
hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 16.9.2020 § 121.
Tontin alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole ollut asumista, joten
maankäyttösopimuksessa ei sovelleta täydennysrakentamisen
kannustimia.
Tiedoksi
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Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan
maakuntamuseo, Tampereen kaupunkikuvatoimikunta, Katariina
Surakka, Juha-Matti Ala-Laurila, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava 8704
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan 8704 selostus
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan 8704 seurantalomake
4 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
5 Liite yla 23.6.2020 Kaupungin vastine muistutuksiin ja lausuntoihin
1 Oheismateriaali Kh 5.10.2020 Maankäyttösopimus
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 liikenneselvitys
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Hulevesiselvitys
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ilmanlaatuselvitys
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Rakennetun ympäristön inventointi
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 KEKOlaskenta
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Palauteraportti..
10 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Tulleet viranomaiskommentit
11 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 11.1.2018 Tampereen
polkupyöräilijät
12 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 2
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
13 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 1
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Yhdyskuntalautakunta, 26.11.2019, § 326
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8704 (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019)
hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 5.8.2019 päivätyn ja
11.11.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8704. Asian
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
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Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8704
Diaarinumero: TRE:8048/10.02.01/2015
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus,
projektiarkkitehti Katarina Surakka
Vanha valtion virastotalo, ns. Hippostalo, puretaan ja tilalle rakennetaan
kerrostaloja. Valtaosa rakentamisesta palvelee opiskelija-asumista, mutta
lisäksi tontille rakennetaan asuntoja myös muille kuin opiskelijoille,
liiketilaa, toimistotilaa ja noin 120 lapsen päiväkoti.
Tontille muodostuu rakennusoikeutta noin 35.000 k-m2, josta asumista
noin 26.000 k-m2, liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtilaa noin 4.700 k-
m2, asumiseen liittyviä yhteistiloja noin 2.400 k-m2 ja päiväkotitoimintaa
noin 1.900 k-m2. Nykyinen asemakaava mahdollistaa
toimistorakentamista 26.000 k-m2, joten uutta rakennusoikeutta
muodostuu noin 9.000 k-m2.
Sekä autojen että polkupyörien vaatima pysäköintitila järjestetään
pääsääntöisesti maan alla. Tämä mahdollistaa laajojen yhtenäisten,
suotuisaan ilmansuuntaan suuntautuvien pihojen järjestämisen melulta
suojattuina.
Tontti sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla paikalla Teiskontien ja Hervannan
valtaväylän välittömässä läheisyydessä. Tämän takia tontti altistuu
voimakkaalle liikennemelulle ja liikenne heikentää myös ilman laatua.
Rakennusmassojen sijoittelulla turvataan melulta suojattu piha-alue.
Asuntojen avautumista melun suuntaan rajoitetaan kaavassa, samoin
asumisen sijoittumista melun ja ilman laadun kannalta haastavimpiin
paikkoihin.
Tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka
huomioi sijainnin kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sekä Kalevan
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
välittömässä läheisyydessä.
Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan
vuosille 2017 – 2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.12.2017
sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin
yleisötilaisuudessa 13.12.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatiin neljä viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä.
Viranomaispalautteessa nousi esiin kaava-alueen sijainti Kalevan
merkittävän kulttuuriympäristön vieressä ja sen huomioiminen sekä
kaava-alueeseen kohdistuvat liikennemelun ja ilmansaasteiden
aiheuttamat suunnitteluhaasteet. Mielipiteissä nousivat esiin
polkupyöräilyyn liittyvät suunnitteluseikat sekä sinänsä hyväkuntoisen
rakennuksen purkaminen.
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Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvät
rakentamistapaohje, havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - olivat
nähtävillä 8. – 29.8.2019. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle
asukastilaisuudessa 14.8.2019. Valmisteluaineistosta saatiin seitsemän
viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä.
Kommenteissa nousi toistuvasti esille kaava-alueen kaupunkikuvallinen
merkitys ja ratkaisun onnistuneisuus Kalevan kokonaisuuden kannalta.
Kaava-alueen sijainti liikennemelun kannalta haastavalla paikalla ja sen
vaatima melun torjunta nousi myös esiin useissa kommenteissa. Teknisiä
huomioita tuli hulevesisuunnitelmasta ja tarvittavien muuntamoiden
määrästä. Mielipiteissä peräänkuulutettiin autottoman korttelin
rakentamista sekä kommentoitiin polkupyöräilyyn liittyviä
suunnitteluratkaisuja.
Kaavaehdotusta tarkistettiin tulleen palautteen myötä tarkentamalla
kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjetta. Lisäksi tutkittiin myös
vaihtoehtoa, jossa nykyinen virastotalo säilyisi osana uutta rakennetta, ja
selvitettiin sen vaikutukset.
Lausunnot
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Tiedoksi
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö rs, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite yla 26.11.2019 Asemakaava
2 Liite yla 26.11.2019 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 26.11.2019 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 26.11.2019 Rakentamistapaohje
1 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Asemakaavan viitesuunnitelma
2 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Meluselvitys
3 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Ilmanlaatuselvitys
4 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Hulevesiselvitys
5 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Liikenneselvitys
6 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Rakennetun ympäristön inventointi
7 Oheismateriaali yla 26.11.2019 KEKOlaskenta
8 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Palauteraportti
9 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Tulleet viranomaiskommentit
10 Oheismateriaali yla 26.11.2019 Mielipide 11.1.2018 Tampereen
polkupyöräilijät
11 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 29.8.2019 Tampereen
polkupyöräilijät
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Yhdyskuntalautakunta, 23.06.2020, § 169
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Karppinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8704 (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019
ja 23.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen
liittyvät sopimukset on hyväksytty.
Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 5.8.2019 päivätyn ja
11.11.2019 sekä 23.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8704.
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?
8704
Diaarinumero: TRE:8048/10.02.01/2015
Asemakaavaehdotus oli nähtävilä 28.11. - 30.12.2019. Siitä saatiin
Pirkanmaan maakuntamuseon, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-
keskuksen lausunnot. Lisäksi kaupunkikuvatoimikunta käsitteli
kokouksessaan asemakaavan viitesuunnitelmaa.
Lausunnoissa todetaan että suunnitelma ei vaikuta heikentävästi Kalevan
RKY-alueen arvoihin vaan kohottaa alueen ilmettä ja luo portin Kalevalle.
Kuitenkin asemakaavan melumääräykset ovat ristiriidassa Uudenmaan
ELY-keskuksen melulinjaukseen.
Kaupunki on vastineessaan todennut, että asemakaavaa laadittaessa on
noudatettu Tampereen kaupungin melulinjauksia.
Nähtävillä olon jälkeen asemakaavaehdotukseen on tehty teknisiä
tarkistuksia, joiden vaikutukset jäävät vähäisiksi. Asemakaavaehdotusta
ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Tiedoksi
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan
maakuntamuseo, Tampereen kaupunkikuvatoimikunta, Sirpa Lehtonen,
Jaana Huttunen
Liitteet

1 Liite yla 23.6.2020 Rakentamistapaohje
2 Liite yla 23.6.2020 Asemakaava 8704
3 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan 8704 selostus
4 Liite yla 23.6.2020 Asemakaavan 8704 seurantalomake
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5 Liite yla 23.6.2020 Kaupungin vastine muistutuksiin ja lausuntoihin
Oheismateriaali

1 Oheismateriaali yla 23.6.2020 liikenneselvitys
2 Oheismateriaali yla 23.6.2020 viitesuunnitelma
3 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Palauteraportti..
4 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Tulleet viranomaiskommentit
5 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 11.1.2018 Tampereen
polkupyöräilijät
6 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Meluselvitys
7 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Hulevesiselvitys
8 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Ilmanlaatuselvitys
9 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Rakennetun ympäristön inventointi
10 Oheismateriaali yla 23.6.2020 KEKOlaskenta
11 Oheismateriaali yla 23.6.2020 Mielipide 29.8.2019 Tampereen
polkupyöräilijät
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Kaupunginhallitus, § 406, 05.10.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 211, 25.08.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 228, 08.09.2020
§ 406
Valtuustoaloite satamajärjestyksen päivittämiseksi ja satamapäällikön irtisanomisen
perumiseksi - Lassi Kaleva
TRE:3325/10.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 406
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, 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:
Lassi Kalevan valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Lassi Kaleva, Milko Tietäväinen
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 25.08.2020, § 211
Valmistelijat / lisätiedot:
Milko Tietäväinen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan yleistoimivalta
henkilöstöasioissa on kaupunginhallituksella. Henkilöstöasioihin liittyvien
päätösten oikaisuvaatimusten käsittely kuuluu kaupunginhallituksen
toimivaltaan. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännössä erikseen
nimettyjen viranhaltijoiden ottamisesta ja viran päättämisestä.
Kunnallista satamanpitoa määräävä lainsäädäntö on muuttunut. Vuoteen
2014 saakka kunnallista sataman pitämistä on ohjannut lainsäädäntö,
jonka perusteella kunnan pitämää satamaa varten on pitänyt olla
kunnanvaltuuston hyväksymä satamajärjestys.
Lailla 1213/2014 on kumottu laki yksityistä yleisistä satamista sekä laki
kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista. Näin ollen
1.1.2015 alkaen voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole enää
säännöksiä kunnan satamajärjestyksestä. Samalla satamajärjestyksen
merkitys oikeudellisesti sitovana ohjeena/määräyksenä on menettänyt
merkitystään, koska satamajärjestyksen säännöt eivät enää ole
luonteeltaan suoraan velvoittavia. Kunnilla ei ole enää velvollisuutta laatia
ja hyväksyä satamajärjestystä. Sinänsä estettä satamajärjestyksen
olemassa ololle tai päivittämiselle ei kuitenkaan ole. Satamajärjestyksen
sääntöjen hyväksymistä voi pitää kaupungin yksipuolisesti
määrittelemien satama-alueilla noudatettavien ”yleisten sopimusehtojen
hyväksymisenä”, jolloin niistä muodostuu sataman pitäjän ja sataman
käyttäjän väliset yksityisoikeudelliset sopimusehdot. Monilla kaupallisilla
satamilla on satamajärjestys, jolla annetaan satamankäyttäjille sitovat
määräykset ja ohjeet.
Ajatuksena siten on, että käyttämällä kaupungin satama-alueiden
palveluja tai muutoin toimimalla siellä, käyttäjä sitoutuu noudattamaan
satamajärjestystä ja satamanpitäjän sen nojalla antamia ohjeita ja
määräyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokraamalla tai
varaamalla Tampereen aluspaikkoja ja rantapaikkoja, asiakas hyväksyy
satamajärjestyksen ehdot. Lisäksi satamassa on oltava taulu, jossa myös
muut asiakkaat saavat tiedon, että käyttämällä satamaa samalla hyväksyy
satamajärjestyksen ehdot. Satamajärjestys 2021 on tarkoitus käsitellä
loka-marraskuussa 2020 yhdyskuntalautakunnassa.
Satamapäällikön tehtävään ei tule suoraan laista tai muistakaan
säännöksistä kelpoisuusvaatimuksia. Kaupungin hallintosäännössä on
monessakin kohtaa määritelty, kenellä on toimivalta päättää eri virkojen
kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää
alaisensa toiminnan viran perustamisesta tai lakkauttamisesta.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan ”palvelualueen johtaja päättää
palvelualueensa osalta muun ohella henkilöstön ottamisesta,
erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman
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mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on
konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi” (7-
kohta). Lisäksi hallintosäännön 45 §:ssä todetaan, että ”Muiden virkojen
kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa tai
virkasuhteeseen ottava viranomainen voi päättää
kelpoisuusvaatimuksista”. Toimintasääntöihin tai kunnallisiin järjestyksiin
ei ole tavallisesti määrätty viranomaisen pätevyysvaatimuksia.
Satamapäällikön tehtävään kuuluvat mm. satamatoimiston johtaminen ja
vesiliikenteeseen ja satamanpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.
Tehtävän hoitamisessa tärkeää osaamista ovat yleensä satamatoiminnat
mm. satamarakenteet, aluspaikkojen vuokrauksen toimintaperiaatteet,
alusten sijoittamisen periaatteet laituri- tai rantapaikoille, vesiväylien
merkintä, alusten ohjaamisen periaatteet ja vesiliikenteen turvallisuus- ja
ympäristöasiat ja näiden valvonta. Satamapäällikön tehtävän hoidossa
soveltuva koulutus tai pätevyys voi olla kansipäällystön pätevyys ja/tai
satamarakenteisiin ja vesiväyliin erikoistunut teknillisen
ammattikorkeakoulun suorittanut insinööri. Lisäksi kelpoisuus edellyttää
riittävää vesiliikenteen osaamista ja kokemusta.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti Ahon
ehdotusta.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Valtuustoaloite
2 Liite Yla 11.8.2020 Tampereen kaupungin satamajärjestys 2021 luonnos

Yhdyskuntalautakunta, 08.09.2020, § 228
Valmistelijat / lisätiedot:
Milko Tietäväinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.
Tiedoksi
Kh
Kokouskäsittely
Ossi Aho teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Satamapäällikön kelpoisuusvaatimus pitää olla selkeämmin
määriteltynä. Satamapäällikön tehtävän hoidossa soveltuva koulutus tai
pätevyys voi olla kansipäällystön pätevyys ja/tai satamarakenteisiin ja
vesiväyliin erikoistunut teknillisen ammattikorkeakoulun suorittanut
insinööri, jolla on soveltuva merenkulkualan pätevyys. Lisäksi kelpoisuus
edellyttää riittävää vesiliikenteen osaamista ja kokemusta.
Satamajärjestykseen esitän liitteenä olevat muutokset." Koska ehdotus ei
saanut kannatusta, se raukesi.
Liitteet

1 Liite Yla 11.8.2020 Tampereen kaupungin satamajärjestys 2021 luonnos
2 Liite Yla 11.8.2020 Valtuustoaloite
3 Ossi Aho_muutosehdotus_Satamajärjestys 2021 TRE
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Kaupunginhallitus, § 407, 05.10.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 229, 08.09.2020
§ 407
Valtuustoaloite Kauppi-Niihaman metsien suojelemiseksi - Pekka Salmi ym.
TRE:5509/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 407
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, 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:
Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Pekka Salmi, Aleksi Jäntti, Jaakko Stenhäll, Mikko Nurminen, Teppo
Rantanen, Lauri Savisaari, Taru Hurme, Virpi Ekholm, Elina Karppinen, Pia
Hastio
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 08.09.2020, § 229
Valmistelijat / lisätiedot:
Pia Hastio
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Perustelut
Pekka Salmi on yhdessä 35 valtuutetun kanssa 20.8.2018 jättämässään
valtuustoaloitteessa esittänyt Kauppi-Niihaman metsien suojelemista.
Perusteluina valtuustoaloitteessa esitetään, että Kauppi-Niihama on
tärkeä osa koko kaupungin keskuspuistovyöhykettä ja että Tampereella
ei ole toista suurta ja yhtenäistä aluetta virkistyskäyttöä varten. Lisäksi
alueella sijaitsee kantakaupungin ainut luonnon ydinalue. Aloitteessa
muistutetaan, että Luonnonsuojeluliitto valitsi kohteen vuonna 2017
yhdeksi Suomen 100 luontohelmestä.
Aloitteessa todetaan edelleen, että luonnonolosuhteiltaan Kauppi-
Niihama on poikkeuksellisen monipuolinen kaupungin keskustan
lähellä. 950 hehtaarin metsäalueella on monenlaista hyvin vanhaa
metsää, josta vain osa on suojeltua. Kauppi-Niihamaan luontoarvot ovat
herättäneet viime aikoina asiantuntijoissa uutta kiinnostusta ja alueella
on tehty uusia lajilöytöjä ja kartoituksia.
Aloitteen mukaan Kauppi-Niihama on tärkeä ja hyvin suosittu ja
monipuolinen virkistysalue tamperelaisille. Tampereen
kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksyessä kantakaupungin yleiskaavan
hyväksyttiin myös toivomusponsi, jonka mukaan Ruotulan golfkentän
maa-alueen jatkosuunnittelun lähtökohtana on kaavoittaa alue
asumiskäyttöön huomioon ottaen Kaupin luontoarvot ja golfkentän
siirtäminen pois asumisen alta.
Ponsiesityksen pohjalta laadituissa suunnitelmissa kuntalaisia on
huolestuttanut vaihtoehto, jossa metsää jouduttaisiin kaatamaan peräti
42 hehtaaria. Myös kahdessa muussa vaihtoehdossa metsää jouduttaisiin
kaatamaan huomattavia määriä. Tämän seurauksena n. 7400 ihmistä
allekirjoitti adressin, jolla Tampereen kaupunkia vaaditaan säästämään
Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalue rakentamiselta sekä
Ruotulan golfkentän laajentamiselta tai siirtämiseltä. Adressi luovutettiin
Tampereen kaupungille viime kesäkuussa (2018).
Valtuustoaloitteen mukaan ihmisten huoli on ymmärrettävää. Mikäli
arvokas metsäalue menetetään, sitä ei enää koskaan saada takaisin.
Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupungin tuleekin ryhtyä
toimenpiteisiin, ettei alueen metsäalueita osoiteta maankäytön
kohteeksi. Lisäksi huomautetaan, että Tampereen kaupunki on linjannut
olevansa hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on
leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja loput 20
prosenttia saavutetaan kompensointitoimenpiteillä mm. sitouttamalla
hiilidioksidia nykyistä enemmän esim. puustoon ja kasvillisuuteen.
Aloitteessa todetaan, että yksi tapa turvata Kauppi-Niihamaan luonto- ja
virkistysarvot olisi sen liittäminen mahdolliseen Tampereen kansalliseen
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kaupunkipuistoon. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kansallisen
kaupunkipuiston tarveselvityksen helmikuussa 2017 ja päätti, että
Tampere etenee kohti kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta sekä
käynnistää kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman
valmistelun ja että hakuvaiheeseen tulisi edetä ripeästi.
Aloitteessaan Pekka Salmi ym. esittävät, että Tampereen kaupunki ei
osoita uutta maankäyttöä Kauppi-Niihaman metsäalueille ja että
kaupunki kiirehtii kansallisen kaupunkipuiston perustamista, johon
Kauppi Niihama liitetään.
Kantakaupungin yleiskaavatyö pohjautuu kaupunginvaltuuston
hyväksymään Tampereen kaupunkistrategiaan ja kaupunkistrategian
maankäytölliset tavoitteet konkretisoidaan valtuustokausittain
päivitettävässä kantakaupungin yleiskaavassa. Vireillä olevassa
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa valtuustokaudelle 2017-2021
huomioidaan myös edellisen valtuustokauden ohjeet. Yhtenä tärkeänä
yleiskaavatyön painotuksena valtuustokausien yli on nähty
viheralueverkoston turvaaminen.
Kauppi-Niihaman osalta yleiskaava edellyttää, että alueelle laaditaan
kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen
tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana
monipuolisena keskuspuistona. Suunnitelmassa tulee yhteensovittaa
virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeet ja muu maankäyttö
luonnonympäristön ja maiseman arvojen kanssa. Kokonaissuunnitelman
laatiminen käynnistyy kevään 2020 aikana. Suunnittelussa on tunnistettu
hyvin alueen arvo asukkaille ja työssä käytetäänkin yhtenä
lähtöaineistona Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeessa 2018-
2019 kuntalaisilta ja sidosryhmiltä saatua tietoa alueen
merkityksellisyydestä ja kehittämisen tavoitteista.
Kaupunginhallitus on yleiskaavatyötä koskien linjannut 12.8.2019, että
raitiotie linjataan Ruotulan kohdalla Teiskontien varteen ja sen yhteyteen
osoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen vyöhyke. Golf-kenttää
uudistetaan nykyisellä sijainnilla ja tarvittava vähäinen kentän
laajentaminen suunnitellaan siten, että luonnon arvokokonaisuus säilyy
mahdollisimman yhtenäisenä. Kh:n päätöksen (25.11.2019 499 §)
mukaisesti Ruotulan asuntoalueen asemakaava on ohjelmoitu vuosille
2022-2023.
Kansallisen kaupunkipuiston rajausta ei päätetä yleiskaavaprosessissa,
mutta voimaan tultuaan rajauksella on tärkeä informatiivinen merkitys
myös yleiskaavassa. Alustava rajausehdotus kansalliseksi
kaupunkipuistoksi asetettiin nähtäville Kh:n päätöksellä 12.8.2019 (§ 334).
Nähtävillä olon aikana saatu palaute rajausehdotuksesta on käsitelty Kh:
ssa 11.5.2020 (§ 211), ja päätettiin, että kansallisen kaupunkipuiston
nähtävillä ollutta aluerajausta laajennetaan vielä Niihamassa noin 142
hehtaarilla. Tampereen kaupunki hakee kansallisen kaupunkipuiston
perustamista ympäristöministeriöltä erillisellä kaupunginhallituksen
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päätöksellä. Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnos
rajausesityksineen on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi 2020.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 408, 05.10.2020
Yhdyskuntalautakunta, § 239, 17.09.2020
§ 408
Valtuustoaloite kirsikkapuupuiston perustamiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym.
TRE:3953/10.00.01/2020
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 408
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Jaakko Mustakallio, Iina Laakkonen, Raija Mikkola, Anna Levonmaa,
Teemu Kylmäkoski
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 17.09.2020, § 239
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Koski
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto
merkitään tiedoksi.
Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Jaakko Mustakallio ja 7 muuta valtuutettua esittävät, että Tampereen
kaupunki perustaa kirsikkapuupuiston sopivalle paikalle Tampereen
kaupungin alueella, esim. Eteläpuiston rantapuistoon.
Suomen kattavin kirsikkapuisto on Helsingin Roihuvuoressa ja se on osa
laajempaa puistokokonaisuutta. Puistossa kasvaa noin 250 kirsikkapuuta
ja puiston pinta-ala on kokonaisuudessaan noin kuusi hehtaaria.
Puistossa vietetään joka vuosi Hanamijuhlaa. Juhlaan osallistuu useita
tuhansia vieraita. Juhlan järjestäjinä ovat Suomessa toimivat japanilaisen
kulttuurin yhdistykset ja Roihuvuori -seura. Puiston rakentamisen
aloittamisen mahdollisti lahjoituksena saadut yli 150 kirsikkapuuta ja
täydennyksiä on tehty niinikään lahjoituksina saaduin puin.
Kirsikkapuisto tulee sijoittaa alueelle, joka on riittävän kokoinen,
saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla on helppoa, alueen
läheisyydessä on riittävät pysäköinnin mahdollisuudet ja lisäksi paikan
tulee olla ilmasto-olosuhteiltaan hyvä. Lisäksi kirsikkapuiston on hyvä olla
osa muuta puistokokonaisuutta ja palvelua, koska Hanamin aika on hyvin
lyhyt. Kirsikoiden paras kukinta kestää muutaman päivän ja
kokonaiskukinta-aika on maksimissaan viikon tai kaksi.
Eteläpuiston sijoittamisvaihtoehdon osalta voidaan todeta seuraavaa:
Kaupunginhallitus on käsitellyt Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman
tilannekatsausta sekä tavoitteita ja linjauksia 13.5.2019 (§ 205). Keskustan
eteläisten kaupunginosien kehittämisestä kaupunginhallitus linjasi, että ”
Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin
ennen Eteläpuiston ja Nalkalan alueen toteutusta. De Gamlas Hemin ja
kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti
Viinikanlahden alueen kanssa”.
Eteläpuiston asemakaavoitus ei ole vireillä eikä aluetta koskevasta
suunnitelmaratkaisusta päättäminen ole ajankohtaista.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asemakaavoitusohjelmaa 25.11.2019 (§
499) ja linjannut Eteläpuiston osalta kaupunginhallituksen 13.5.2019
tekemän keskustan kehittämisohjelman linjauksen mukaisesti ”
Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin
ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja
kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti
Viinikanlahden alueen kanssa. Eteläpuiston ranta-alueen
asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020-2024”.
Muina mahdollisina kirsikkapuiston sijoittamisen paikkoina voisivat olla
Iidesjärven perhepuisto tai Hatanpääan alue, arboretumin lajennus- ja
lähialueet. Hatanpään sairaala-, puisto- ja varastoalueen asemakaava
numero 8578 on saanut lainvoiman vuonna 2019. Alueelle on
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asemakaavan myötä muodostunut uutta puistoaluetta, jonka
yleissuunnittelua ollaan tarkentamassa vuoden 2020-21 aikana.
Iidesjärven eteläpuolelle on kantakaupungin voimassa olevan
yleiskaavan mukaan muodostumassa lähes 15 hehtaarin
keskuspuistoverkoston osa ja erikoispuisto. Erikoispuistomerkintä
tarkoittaa: ''Alueita ylläpidetään ja kehitetään omista lähtökohdistaan
seudullisesti merkittävinä virkistyspalveluiden, tapahtumien, matkailun ja
vapaa-ajan alueina. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa
huomioon erikoispuistojen hyvä saavutettavuus ja esteettömyys sekä
olemassa olevat ominaispiirteet ja arvot.'' Iidesjärven perhepuiston
asemakaavoitus on ajoitettu asemakaavaohjelmaan vuodelle 2022.
Asemakaavan valmistelutyö aloitetaan kuluvan vuoden aikana ja
tavoitteena on päivittää perhepuiston yleissuunnitelma vastaamaan
tämän hetken tarpeita.
Kaikkia edellämainittuja paikkoja voidaan tutkia kirsikkapuiston
sijoituspaikkana. Jokaisella paikalla on erilaisia puoltavia näkökulmia
tämän tyyppisen erikoispuiston sijoittumiseen. Eteläpuistossa
vahvimpana on keskustan läheisyys, Hatanpäällä tukeutuminen
Hatanpään arboretumiin ja kartanopuistoon ja Iidesjärven
perhepuistossa sen ylivoimaisesti suurin kehitettävä pinta-ala.
Tiedoksi
Iina Laakkonen, Raija Mikkola, Anna Levonmaa, Teemu Kylmäkoski
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 409
Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten kokousten ja sähköisen
päätöksentekomenettelyn käyttöönottamiseksi kaupungin toimielimissä - Petri Rajala ym.
TRE:7894/07.00.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Lakimies Riikka Viitaniemi puh. 050 526 3225 ja suunnittelija Taina
Lehmuskoski puh. 044 423 5633, 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:
Petri Rajalan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu hallintoyksikön
lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Kaupunginvaltuutettu Petri Rajala ym. esittää 16.12.2019
valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupungin on ryhdyttävä
toimenpiteisiin kuntalain mahdollistamien sähköisten kokousten ja
sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottamiseksi kaupungin
toimielimissä. Aloitteessa muun ohella todetaan, että teknologia ja
lainsäädäntö mahdollistavat digitalisaation laajan hyödyntämisen
kaupungin päätöksenteossa. Aloitteessa viitataan muun muassa
kuntalain 12 luvun sääntelyyn todeten, että lainkohtien mahdollistamien
toimintatapojen käyttöönotto edistäisi luottamushenkilöiden
vaikutusmahdollisuuksia ja helpottaisi luottamustehtävien hoitamisen
yhteensovittamista työ- ja perhe-elämän sekä muiden velvoitteiden
kanssa.
Kuntalain (410/2015) 98 §:ssä on määritelty toimielimen
päätöksentekotavat. Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää
varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä
tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen
kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Kunta antaa
hallintosäännössään tarvittavat määräykset toimielimen sähköisestä
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päätöksenteosta ja sähköisestä kokouksesta sekä siitä, miten se huolehtii
näihin tarvittavista teknisistä välineistä sekä yhteyksistä (KL 90§). Lisäksi
kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta. Lainsäädäntö edellyttää
näin, että kuntalain lisäksi kunnan hallintosäännössä on oltava tarvittavat
määräykset.
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan vuonna 2015, mutta suurta osaa
säännöksistä sovellettiin vasta alkaen 1.6.2017
alkaneella valtuustokaudella. Kuntalain yhtenä tavoitteena oli
mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton päätöksenteko. Tampereen
kaupungin hallintosääntöä uudistettiin siten, että 1.6.2017 voimaan
tulleeseen hallintosääntöön lisättiin sähköinen päätöksentekomenettely
Kuntaliiton mallin pohjalta.
Selma-päätöksentekojärjestelmään liitettävästä kuntalain mukaisesta
sähköisen päätöksentekomenettelyn osasta on nyt kehitystyö vireillä.
Tarkoituksena on, että ennen toimielimen kokousta voitaisiin ratkaista
rutiininluonteisia asioita. Asia yksilöidään kokouskutsussa ja
sen käsittelylle annetaan määräaika, mihin mennessä jäsenen on
ilmaistava kantansa. Asia siirtyy kokoukseen käsiteltäväksi, jos yksikin
jäsen vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta.
Sähköistä kokousta ei vielä vuoden 2017 muutoksissa lisätty
hallintosääntöön käytännön syistä. Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen
kokouksessa läsnä oleviksi todettujen tulee olla keskenään
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Lisäksi, jos kokous on julkinen,
tulee yleisöllä olla mahdollisuus seurata kokousta. Kokousjärjestelmien
sekä toimintatapojen tulee näin ollen tukea sähköistä kokousta.
Sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely ovat, ennen
koronaepidemiaa, olleet suhteellisen harvinainen kokousmenettelytapa
kunnissa. Valtionvarainministeriö muun muassa julkaisi helmikuussa
2019 oppaan kuntien sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen
päätöksentekomenettelyyn, tarkoituksena täsmentää kuntalain
lainsäädännön vaatimia ja huomioon otettavia asioita. Sähköisten
kokousten osalta on pohdittu erityisesti yhdenvertaisuuden sekä
luottamuksellisuuden toteuttamista.
Tampereen kaupunki on kehittänyt sähköistä kokouskäytäntöään ja
päätöksentekojärjestelmäänsä suunnitelmallisesti. Tampere otti käyttöön
päätöksentekojärjestelmä Selman syksyllä 2016, mikä mahdollisti
sähköisen päätöksenteon ja asioinnin toiminnallisuudet sekä
luottamushenkilöiden kokoustyökalut. Hallinnolliset viranhaltijapäätökset
on allekirjoitettu ja säilytetty digitaalisesti 1.1.2018 alkaen. Toimielinten
pöytäkirjat on 1.4.2019 alkaen allekirjoitettu sähköisesti ja säilytetään
vain digitaalisesti (pl. neuvostot ja toimikunnat). Lisäksi, tammikuussa
2019 kehitettiin yhtenä päätöksentekojärjestelmän osana
luottamushenkilöiden kokoustyötilaa. Muun muassa
äänestystoimintoihin sekä laiteriippumattomuuteen tehtiin parannuksia.
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Vuoden 2020 koronaepidemia nopeutti siirtymistä kohti sähköisiä
kokouksia. Vaikka valtion kokoontumisrajoitusmääräykset sekä yli 70-
vuotiaiden rajoitukset eivät koskeneet kunnan toimielimiä, nähtiin
kaupunkitasolla sekä kansallisesti yleisesti tarpeen sähköisten kokousten
käyttöönotto. Näin haluttiin parantaa luottamushenkilöiden
mahdollisuutta osallistua turvallisesti kokouksiin. Kaupungin
häiriötilanteiden johtoryhmä linjasi 17.3. siirtymisestä kaikilta osin
etäkokouksiin, minkä pohjalta kaupunkitasoiset päätöksenteon linjaukset
annettiin.
Sähköiset kokoukset lisättiin Tampereen kaupungin hallintosääntöön
16.3.2020. Siirtymisen sähköisiin kokouksiin mahdollisti Selma-
päätöksentekojärjestelmä ja sen tukena ääni- ja kuvayhteyden
mahdollistava alkuvuodesta 2020 käyttöönotettu Teams. Tämän lisäksi
laadittiin kaupunkitasoiset linjaukset ja ohjeistukset maalis-huhtikuussa.
Ensimmäisiä toimielinten sähköisiä kokouksia järjestettiin jo samalla
viikolla 16.3. alkaen, ensimmäisten joukossa kansallisella
tasolla. Ensimmäinen kaupunginvaltuuston sähköinen kokous pidettiin
20.4.2020.
Sähköiset kokoukset ovat mahdollistaneet joustavamman
kokoustamisen. Sähköisissä kokouksissa kuitenkin painottuu se, että
hyvää hallintotapaa sekä yhteisiä toimintatapoja noudatetaan
mahdollisimman sujuvien sekä tietoturvallisten kokousten
järjestämiseksi.
Hallintosäännön § 121 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Viimeistään kokouskutsussa tulee olla määriteltynä
kokouspaikka. Toimielin päättää pääsääntöisesti puolivuosittain
kokousaikansa ja kokouspaikkansa. Suositeltavaa sähköisten kokousten
vakiintuessa käytäntöön on, että toimielin
päättäisi päivämääräkohtaisesti, milloin kokoustaa sähköisesti ja milloin
varsinaisena kokouksena. Tämä mahdollistaa hallinnon
etukäteisvalmistelun sekä toiminnan ennakoinnin.
Hallintosäännössä on mahdollistettu sähköinen kokous normaaliksi
päätöksentekotavaksi. Konsernihallinto on laatinut kaupunkitasoiset
linjaukset sekä ohjeet sähköisissä kokouksissa toimimisesta.
Lisäksi valtuutettuja, puheenjohtajia sekä toimielinten sihteereitä on
koulutettu sähköisistä toimielinten kokouksista. Sähköiset kokoukset ovat
jatkossakin mahdollinen toimielimen päätöksentekotapa säädöksiä,
hallintosääntöä sekä kaupungin ohjeistuksia noudattaen.
Valtuustoaloitteessa esiin nostetut seikat ovat pääosin vuoden 2020
aikana käyttöönotettuja. Sähköisen päätöksentekomenettelyn osalta
selvitetään parhaillaan mahdollisia järjestelmämuutostarpeita sekä
linjataan jatkossa kaupunkitasoisia toimintatapoja.
Tiedoksi
Petri Rajala, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi, Taina Lehmuskoski
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§ 410
Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin
palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin - Aila Dündar-Järvinen
TRE:2653/00.00.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884 ja hallintosihteeri
Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, 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:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Aila Dündar-Järvinen esittää 20.4.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa,
että Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuuden luoda pysyvä
toimintamalli kaupunginvaltuutettujen jalkautumisesta, erityisesti
kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin.
Aloitteessa toivottiin, että jalkautumisen yhteydessä valtuutetuille
varattaisiin mahdollisuus myös henkilökunnan ja palvelujen käyttäjien
tapaamiseen. Toimintamalli kaupunginvaltuutettujen jalkautumisesta
palvelualueille vastuutettiin konsernihallinnon selvitettäväksi.
Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden kokousportaali
on tiedotuskanava luottamushenkilöille. Kokousportaalin
aloitussivun tiedotteet-osiossa voidaan julkaista aloitteessa tarkoitettuja
ilmoituksia ja kutsuja luottamushenkilöille.
Luottamushenkilö voi esittää toiveen tärkeäksi kokemastaan
vierailukohteesta palvelualueelle. Jos vierailu on mahdollista järjestää,
lähetetään tästä tieto toimielinpalveluihin, jossa kutsu ladataan näkyviin
kokousportaaliin ilmoittautumisen ajaksi. Kopio kutsusta lähetetään
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vierailua toivoneelle luottamushenkilölle. Mikäli vierailua ei ole
mahdollista järjestää, palvelualueelta ilmoitetaan tästä
luottamushenkilölle.
Kokousportaali mahdollistaa kutsun kohdentamisen tietyille toimielimille.
Tätä työkalua voidaan hyödyntää, kun halutaan järjestää pienempiä
vierailuja kohdennetusti tietyn toimielimen vastuualueelle.
Ilmoittautuminen ja vierailu järjestetään kutsussa olevien ohjeiden
mukaan. Kutsuun laitetaan yhteystietona vierailun järjestäjä.
Toimenpiteenä valtuustoaloitteeseen luottamushenkilöiden
kokousportaaliin aloitussivulle tuodaan kutsuja palvelualueiden
järjestämiin vierailuihin. Kutsut suunnataan näkyviksi palvelualueen
asioita käsitteleville toimielimille tai koko kaupunginvaltuustolle. Näin
luottamushenkilöt voivat seurata tarjolla olevia vierailuja ja ilmoittautua
niihin.
Tiedoksi
Aila Dündar-Järvinen, Heli Hirvelä, Jouko Aarnio, Jukka Tapiola, Juho-Pekko
Ryhänen, palvelualueet
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 411, 05.10.2020
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 98, 17.09.2020
§ 411
Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta screeniltä
Tampereella - Jouni Markkanen ym
TRE:7364/12.00.01/2019
Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 411
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Jouni Markkasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu elinvoima- ja
osaamislautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Jouni Markkanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Perttu Pesä
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Elinvoima- ja osaamislautakunta, 17.09.2020, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Jouni Markkasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Jouni Markkanen ja 34 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet
valtuustoaloitteen koskien Suomen EM-otteluiden näyttämistä
järkyttävän isolta screeniltä Tampereella.
Jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailut 2020 oli tarkoitus järjestää 12
eri Euroopan maassa 12.6. - 12.7.2020. Suomi ylsi ensimmäistä kertaa
miesten maajoukkueena maanosansa arvokisoihin onnistuessaan EM-
karsintapeleissään 2018 - 2019. Karsintaotteluista valtaosa pelattiin
Tampereen stadionilla ja tämä omalta osaltaan nosti kansallista ja
paikallista kiinnostusta jalkapallon EM-kisoja kohtaan. Covid-19-
pandemian vuoksi kilpailut päätettiin kuitenkin UEFA:n toimesta siirtää
vuodelle 2021.
Valtuutettu Jouni Markkanen yhdessä 37:n muun valtuutetun
allekirjoittamana teki aloitteen koskien Suomen EM-otteluiden
näyttämistä julkisesti isolla screeneillä. Kisojen aikainen kisakatsomo toisi
toteutuessaan kaupunkitilaan yhteisöllisen tilan, joka mahdollistaisi
kisojen katsomisen lisäksi muita oheistapahtumia ja kaupunkinäkyvyyttä.
Tällaisen kokonaisuuden selvittäminen aloitettiin keväällä 2020, mutta
kisojen siirron vuoksi asian selvittäminen ja toteutuksen suunnittelu
keskeytyi. Taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisuutta otteluiden
näyttämiseen tarkastellaan uudestaan, kun UEFA on tehnyt päätökset,
koska ja miten kisat pidetään. Lisäksi on huomioitava, onko avoimien
yleisötapahtumien järjestäminen koronaviruksen aiheuttamien
rajoitteiden puitteissa mahdollista.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 412
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:
- sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 30.9.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja
kulttuuripalvelut
§ 18 Lausunto tartuntatautilain muutoksista, 28.09.2020
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 25 Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Sosiaali- ja
terveysministeriölle tartuntatautilain muuttamisesta, 25.09.2020
Hankejohtaja
§ 72 Sure-hankkeen tulosindikaattorityön tilaaminen Kaleidoscopelta,
24.09.2020
§ 73 Sure-hankkeen Tampereen kaupungin tapahtumien
turvallisuuskartan tilaaminen Citynomadilta , 24.09.2020
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 112 Tulevaisuuden kehitystrendien selvitystyön hankinta, 24.09.2020
§ 115 Tampereen kaupungin osallistuminen Solar Republic Oy:n Kontio &
Parmas (3. tuotantokausi) -tuotannon tukemiseen, 24.09.2020
§ 116 Tampereen kaupungin osallistuminen Troll Productionsin Sisäilmaa
-tuotannon tukemiseen, 24.09.2020
§ 117 Tampereen kaupungin osallistuminen Yellow Film & TV:n Elämäni
Biisi -tuotannon tukemiseen, 24.09.2020
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 104 Tampereen kaupungin ja Helsingin yliopiston välinen sopimus
lajitietokeskuksen hallinnassa olevan viranomaistiedon ja muun
käyttörajoitetun tiedon käytöstä viranomaistoiminnassa, 29.09.2020
§ 105 Sopimus riskienjaosta Raitiotiehankkeen TAS2-vaiheessa,
29.09.2020
§ 106 Sopimus Raitiotieallianssin osien 2A ja 2B kustannusten
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laskuttamismenettelyistä, 29.09.2020
§ 107 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.10.2020
alkaen, 29.09.2020
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 56 Optiokauden käyttäminen Oriveden lääkäripalvelujen hankinnassa,
30.09.2020
§ 57 Asiantuntijapalvelun hankinta Gofore Oyj:ltä, 30.09.2020
§ 54 Palvelupäällikön viran täyttäminen psykososiaalisen tuen
palveluissa, 28.09.2020
Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 72 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä,
28.09.2020
§ 73 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ikäihmisen asumispalveluissa,
28.09.2020
Konsernijohtaja
§ 108 Tampereen kaupungin, Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Nordea
Bank Oyj:n välisen velkojien väliseen maksunsaantijärjestykseen liittyvän
sopimuksen hyväksyminen, 29.09.2020
§ 106 Keskusvirastotalon kaupunginarkiston vesivahingosta 3/2019
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 28.09.2020
§ 102 Toimivallan siirto Tampereen kaupungin edustajan määräämisessä
yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin, 28.09.2020
§ 103 Karaten nuorten vuoden 2021 EM-kilpailuja koskevan sopimuksen
liitteen hyväksyminen, 28.09.2020
Pelastusjohtaja
§ 76 Ensihoidon erityistilanneyksikön (erti) kalustokorin hankinta ,
29.09.2020
§ 77 Kevytyksikön CAFS-pumpun hankinta, 29.09.2020
Pormestari
§ 105 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen
ohjausryhmän päivittäminen, 29.09.2020
§ 106 Vieraanvaraisuus ICG-EAC Annual Meeting 2022 -vuosikokoukselle
30.5.2022, 29.09.2020
Strategiajohtaja
§ 23 Tampereen päivän 2020 ohjelmakokonaisuuden kustannusten
kattaminen, 28.09.2020
Tietohallintojohtaja
§ 83 Asiantuntijapalveluiden hankinta North Patrol Oy:ltä Tampere.fi-
verkkopalvelun uudistamisprojektin hankintavaiheen tueksi, 25.09.2020
§ 84 PirkanmaaEvents Aluekalenterin, sen adapteripalvelujen ja
tapahtuma- ja harrastuskalenterin kehitystöiden tilaus Dyme Solutions
Oy:ltä, 25.09.2020
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§ 85 Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmäpalveluiden hankinta TVV
lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä ja palvelusopimuksen hyväksyminen,
25.09.2020
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§ 413
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.
Valtuuston puheenjohtajisto, apulaispormestarit sekä viestintäjohtaja
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Perustelut
1) Lautakuntiin menossa olevia asioita
2) COVID-19-epidemian tilannekuva
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§ 414
Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Etelä-Hervannan koulussa (Salassa
pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta
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§ 415
Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkojen täyttämisestä Tesoman koulussa (Salassa
pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta
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§ 416
Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Lielahden koulussa (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta
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§ 417
Oikaisuvaatimus luokanopettajan viran täyttämisestä Leinolan koulussa (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta
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Kunnallisvalitus
§414, §415, §416, §417
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§394, §395, §396, §397, §398, §399, §400, §402, §403, §405, §406, §407, §408, §409,
§410, §411, §413
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
§401, §404
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.

