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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Caglayan Merve, poistui 16:28
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka, poistui 16:25
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Lyly Lauri, pormestari
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Suojanen Sami, controller
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Taivassalo Ville, controller
Jokela Petri, Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja, saapui 13:23,
poistui 14:10
Kuivamäki Reijo, Åf Pöyry AB:n Suomen vesiliiketoiminnan johtaja, saapui
13:23, poistui 14:10
Surakka Tiina, Tullinkulman Työterveys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:
38, poistui 16:11
Bjurström Rikard, Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, saapui 15:38, poistui 16:11

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Matti Helimo

Sinikka Torkkola
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muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
17.11.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Tampere
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
10.11.2020

13/2020

4 (33)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 91
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen
ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja
controller Ville Taivassalolle.
Perustelut
Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain
99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman
kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.
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§ 92
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Sinikka Torkkola (varalle
Reeta Ahonen ja Merve Caglayan).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
16.11.2020.
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§ 93
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2021
TRE:6339/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 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 konsernijaoston vuoden 2021 kokoukset pidetään
tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena
seuraavasti:
26.1.
23.2.
23.3.
20.4.
18.5.
22.6.
24.8.
21.9.
26.10.
23.11.
14.12.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan
toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti
toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,
jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2021 kokoukset esitetään
pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-istuntosalissa tai
sähköisenä kokouksena.
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy nyt koko vuoden 2021
kokousaikataulun. Uusi valittu konsernijaosto vahvistaa kuitenkin
loppuvuoden kokousaikataulun kesäkuun kokouksessaan.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva
Vakkuri, Mia Helin
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§ 94
Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen
TRE:6269/00.03.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Hiedanrannan Kehitys Oy:n liitteen mukainen, perusteluissa kuvatuin
tavoin muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.
Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus irtisanotaan.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajille yhtiökokouksessa ja yhtiömiesten kokouksessa.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hiedanrannan Kehitys Oy:n liitteen mukainen, perusteluissa kuvatuin
tavoin muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.
Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus irtisanotaan.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajille yhtiökokouksessa ja yhtiömiesten kokouksessa.
Kokouskäsittely
Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti
päätösehdotuksensa liitteenä olevaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n
yhtiöjärjestystä seuraavasti:
"Yhtiöjärjestyksen §:n 5 ensimmäinen virke muutetaan seuraavaksi:
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.10.2020 § 135
Hiedanrannan yhtiömallista, pääomituksesta ja apporttiomaisuuden
luovutuksesta. Päätös tarkoittaa, että Hiedanranta Ky puretaan ja sille
asetetut tehtävät siirtyvät Hiedanrannan Kehitys Oy:n tehtäviksi, ja joka
lisäksi muuttuisi markkinoilla toimivaksi yhtiöksi.
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Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen toimialakohtaa esitetään
muutettavaksi niin, että yhtiön toiminnan sisältö muuttuu selkeästi
Hiedanrannan alueen kiinteistökehittämiseen siihen liittyvine eri osa-
alueineen. Koska Hiedanranta Kehitys Oy:n toiminta muuttuu
markkinoilla toimivaksi, poistetaan yhtiöjärjestyksestä kaupungin
sidosyksikkönä toimimiseen liittyvät määräykset. Lisäksi Hiedanranta Ky:
n hallinnointitehtävä poistettaisiin yhtiöjärjestyksestä.
Muutoin yhtiöjärjestykseen ei tehdä muutoksia. Poistettavat kohdat on
esitetty liitteessä yliviivaten ja niiden alla muutokset.
Konsernijaosto päätti 17.12.2019 § 135 Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja
hallinnointisopimuksesta. Yhtiömiesten eli kaupungin ja Hiedanrannan
Kehitys Oy:n välinen sopimus tulee muutoksen seurauksena
tarpeettomaksi ja sopimus tulee irtisanoa päättyväksi
purkautumispäivään.
Lausunnot
Lakimies Jyri Nuojua:
Osakkuus- ja hallinnointisopimus käy tarpeettomaksi Ky:n purkauduttua,
eikä lakiyksiköllä ole huomauttamista yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Janne Salonen, Jyri Nuojua, Mikko
Leinonen/Hiedanrannan Kehitys Oy
Liitteet

1 Hiedanrannan Kehitys Oy yhtiöjärjestys, esitetyt muutokset
2 Hiedanrannan Kehitys Oy yhtiöjärjestys, muutoksin puhtaaksi kirjoitettu
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§ 95
Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma vesiliiketoiminnan
järjestämisestä ja investoinneista
TRE:5628/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma
vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista
merkitään tiedoksi.
Esteellisyys
Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen ja toimitusjohtaja Petri
Jokela ovat hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella
esteellisiä Tavasea koskevien asioiden käsittelyyn. Salonen ja Jokela
poistuivat kokouksesta Tavasea koskevien asioiden käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Åf Pöyry AB:n Suomen
vesiliiketoiminnan johtaja Reijo Kuivamäelle sekä Tampereen Vesi
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Viestintäpäällikkö Raija Lindell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Konsernijaosto velvoitti 17.12.2019 § 138 Tampereen Vesi Liikelaitoksen
tekemään Tampereen kaupungin pitkän tähtäimen vedenhankintaa ja
investointeja koskevan selvityksen. Selvityksen on toteuttanut
suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afry Oy. Työ tarkastelee kaupungin
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vedenhankintaa toimitusvarmuuden, veden laadun,
ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista. Tampereen Vesi
Liikelaitoksen johtokunta on yksimielisesti hyväksynyt 27.10 2020 § 102
selvityksen liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelmaksi
vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.
Tampere ottaa vetensä neljästä pintavesi- ja viidestä pohjavesilaitoksesta.
Näistä merkittävimpiä ovat Kaupinojan ja Ruskon
vedenpuhdistuslaitokset, jotka kattavat kapasiteetista lähes 83
prosenttia. Neljästä pintavesilaitoksesta Teiskossa sijaitsevat
Kämmenniemi ja Polso ovat niin pieniä kokonaisvolyymin kannalta, että
niitä ei ole käsitelty selvityksessä.
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen pitkään jatkuneen saneerauksen
odotetaan valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Kaupinoja käyttää
Näsijärven vettä, kun taas Ruskon vedenpuhdistuslaitos hyödyntää
Roineen pintavettä. Vedentuotannon toimintavarmuus perustuu kahteen
suureen tuotantolaitokseen, jotka voivat korvata toisensa.
Ruskon pintavesilaitos tulee saneerausikään kymmenen vuoden
kuluessa. Selvityksessä on vertailtu Tavasen tekopohjavesihankkeen
toteuttamista ja nykyisen Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneerausta
sekä laajennusta. Tavase-hankkeen investointikustannus on 81,8 milj.
euroa, josta Tampereen osuus on 68 milj. euroa (84 prosenttia). Tavase
Oy tekee tekopohjavesilaitoksen investoinnit, kun taas siirtolinjojen ja
jälkialkaloinnin investoinnit ovat Tampereen Vesi Liikelaitoksen vastuulla.
Selvityksen mukaan Ruskon nykyisen pintavesilaitoksen saneeraaminen
on ensivaiheessa edullisempaa. Sen arvioitu kustannus olisi 59, 4 milj.
euroa, mutta korkeammat käyttökustannukset ja kalliimmat tulevat
saneerauskustannukset tekevät siitä Tavasea kalliimman. Ruskon
investoinnit tekisi Tampereen Vesi Liikelaitos.
Selvityksen mukaan vesikuution elinkaarikustannusten hinta sadan
vuoden toiminta-ajalle olisi Tampereelle Tavasen vaihtoehdossa noin 0,20
euroa/m3 ja Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä noin 0,42 euroa
/m3.
Selvityksessä todetaan, että tekopohjaveden valmistus on
toimintavarmempaa kuin pintaveden käyttö veden valmistuksessa.
Lisäksi tekopohjaveden valmistus arvioidaan ympäristöystävällisemmäksi
vaihtoehdoksi kuin Ruskon vaihtoehto, koska esimerkiksi Ruskon
hiilijalanjälki 4 844 tCO2e vuodessa on lähes seitsenkertainen
tekopohjavesivaihtoehtoon verrattuna. Vertailun vuoksi voidaan todeta,
että Tampereen asukaskohtaiset päästöt olivat vuonna 2018 3,5 tCO2e eli
Ruskon päästöt vastaavat runsaan tuhannen tamperelaisen vuotuisia
kasvihuonekaasupäästöjä.
Tekopohjavesihankkeen vahvuudeksi luetaan tuotetun veden
tasalaatuisuus. Selvityksen riskikartoituksen mukaan tekopohjaveden
puhdistusprosessi on vähemmän altis raakaveden likaantumiselle, kuten
öljyonnettomuudelle tai ydinlaskeumalle ja mahdollisille
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ilmastonmuutoksesta johtuville laatumuutoksille. Riskienhallinnan
näkökulmasta selvitys kertoo, että tekopohjavesilaitoksen toiminta on
vähemmän riskinen kuin pintavesilaitoksen.
Tekopohjavesihankkeen vesiluvan saanti on ollut monimutkaista ja
kestänyt pitkään. Sillä perusteella selvitys nostaa Tavasen
merkittävimmäksi riskiksi hankkeen varsinaisen toteuttamisen, johon
liittyviä riskejä on enemmän kuin pintavesivaihtoehdossa.
Riskienhallinnan ja varautumisen kannalta on hyvä, että Tampereen
seudun vedenhankintaa voidaan tarpeen vaatiessa kehittää myös
nykyiseen pintaveteen turvautuen. Ruskon pintavesilaitoksen
saneerauksen suurimpina riskeinä nähdään rakentamisen aikana tulevat
yllätykset sekä hankkeen aikatauluun, kustannuksiin, nykyiseen
vedentuotantoon ja laatuun liittyvät riskit.
Selvityksen yhteenvetona onkin, että tekopohjavesihanke on
taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa toteuttaa Tampereen ja koko
seudun vedenhankintaa. Hanke tukee osaltaan myös Kestävä Tampere
2030 -ohjelmaa.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo
Liitteet

1 Vedenhankintaselvityksen loppuraportti, hyväksytty Tampereen Vesi
Liikelaitoksen johtokunnassa 27.10.2020

Tampere
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
10.11.2020

13/2020

13 (33)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 96
Tampereen kaupungin osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin
TRE:5621/02.04.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen
vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704
kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen
mukaisesti.
Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin
ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien
investointivarauksesta.
Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeantiin merkitsemällä
osakkeita enimmäismäärän yhteensä 27 409 kappaletta ja maksaa niistä
yhteensä 959 315 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.
Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin
ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien
investointivarauksesta.
Esteellisyys
Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen on hallintolain 28 §:n 1
momentin 5) kohdan perusteella esteellinen asian käsittelyyn. Salonen
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Viestintäpäällikkö Raija Lindell palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.
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Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan
seuraavaksi:
"Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen
vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704
kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen
mukaisesti.
Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin
ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien
investointivarauksesta."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Sinikka Torkkola ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.
Perustelut
Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020
päätti omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön
tarkoituksena on kerätä 1 207 430 euroa uutta pääomaa yrityksen
toimintaa varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:
n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä
hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7
prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti
0,9 prosenttia.
Annin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 16.10.2020 - 31.12.2020 ja
toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on
maksettava viimeistään 28.2.2021 ja toisen vaiheen 30.11.2021.
Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa
yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.
Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon
mukaan antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja
lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen viiden vuoden
ajanjaksolla vuosina 2021-2025. Selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj.
euroa käytetään yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin
konsernitili) limiitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen
hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa
ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion
päivitykseen 0,1 milj. euroa. Lupapäätöksen hankkimiseen käytettävät
varat on laskettu kolmelle vuodelle niin, että kunakin vuonna
lupaprosessiin arvioidaan kuluvaksi noin 0,1 milj. euroa. Hallintoon, kuten
palkkoihin ja lainanhoitoon on arvioitu käytettäväksi niin ikään 0,1 milj.
euroa vuodessa viiden vuoden aikana. Yhtiön palveluksessa on yksi
henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista
kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.
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Konsernijaosto käsitteli Tavasen tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi
periaatetasolla yhtiön tilapäisen luototuksen. Tuolloin konsernijaosto
velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita
tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun
toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yksin voi kantaa rahoitusvastuuta
kestävällä tavalla. Tampereen rahoitus- ja liiketoimintajohtajan 20.3.2020
tekemällä viranhaltijapäätöksellä Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä
korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka.
Tavasen edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019
ajoittuneella kaksivaiheisella antikierroksella yhtiö keräsi yhteensä 0,7
milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa
täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan
merkintäpäätös sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.
Tavasen tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei
ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään
liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli
6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velka Tampereen konsernitililtä.
Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset
luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019
tekemällään päätöksellä Tavaselle vesilain mukaisen luvan Kangasalan
tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä
on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.
Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että
tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja
lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin
kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen
päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on
sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi
lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen auttaa
Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien
tavoitteiden saavuttamista.
Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj.
euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen
erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty
Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman
Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2
milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on
noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020
toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45
milj. euroa.
Kaikkien Tavasen annissa olevien 27 409 osakkeen merkintä tapahtuu
vuonna 2020 ja merkintähinta yhteensä 959 315 euroa voidaan maksaa
kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta
yhteisten erien investointivarauksesta.
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Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Sanna
Kareinen, Jukka Männikkö
Liitteet

1 Tavase Oy, Merkintälista
2 Tavase Oy, Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osakepäoman
korottamiseksi
3 Tavase Oy, ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020
4 Tavase Oy, selonteko osakkaille, osakeantivarojen suunniteltu käyttö
5 Tavase Oy, Hallituksen selostus
6 Tavase Oy, Tilinpäätös 31.12.2019
7 Tavase Oy, Hallituksen esitys Tavase Oyn yhtiökokoukselle
osakepääoman korottamiseksi
8 Tavase Oy, Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
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§ 97
Sakupe Oy:n osakkeiden merkintä
TRE:6202/02.04.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankintapäällikkö Tanja Welin, puh. 040 128 6644, 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 kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Sakupe Oy:n osakkeita merkitään 50 kappaletta yhteishintaan 25 000
euroa.
Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin
ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien
investointivarauksesta.
Perustelut
Sakupe Oy on julkisomisteinen in house -yhtiö, jonka tehtävänä on
tuottaa omistaja-asiakkailleen tekstiilihuoltopalveluja. Yhtiöllä on
tuotantolaitokset Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Henkilöstöä
yhtiössä on yhteensä noin 250 työntekijää.
Sakupe Oy on tarjonnut Tampereen kaupungille yhtiön 50 osakkeen
pienosakkuutta. Yhden osakkeen merkintähinta on 500 euroa. Osakkuus
mahdollistaa tekstiilihuoltopalveluiden ostamisen Sakupe Oy:ltä
sidosyksikköaseman perusteella. Yhtiön osakkeiden osto ei rajaa
Tampereen kaupungin mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa
tekstiilihuoltopalveluitaan.
Tällä hetkellä Tampereen kaupunki ostaa edellä mainitut palvelut Lännen
Tekstiilihuolto Oy:ltä. Työvaatteiden vuokravaate- ja pesulapalveluiden
sopimus päättyy 2021 loppupuolella ja potilas- ja liinavaatteiden
vuokravaate- ja pesulapalveluiden sopimus 31.5.2021. Potilas- ja
liinavaatteiden sopimuksessa on mahdollisuus toistaiseksi
voimassaolevan option käyttöön.
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Lindström Group -konserniin kuuluva Comforta on ostanut Lännen
Tekstiilihuolto Oy:n koko osakekannan ja liiketoiminnan, mikä on
kaventanut kilpailua siten, ettei Tampereen kaupungin volyymeilla
käytännössä enää ole kilpailua. Osakekaupalla turvataan kaupungin
asemaa tekstiilihuoltopalvelujen hankkijana.
Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj.
euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen
erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty
Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman
Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2
milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on
noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020
toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45
milj. euroa.
Sakupen 50 osakkeen merkintä tapahtuu vuonna 2020 ja merkintähinta
yhteensä 25 000 euroa voidaan maksaa kaupunginhallituksen osakkeisiin
ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien
investointivarauksesta.
Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 §:n 26 kohdan mukaan
konsernijohtaja päättää yhteishankittavista tuoteryhmistä ja tuotteista
sekä niihin liittyvistä toimintatavoista, sopimuksista ja sitoumuksista.
Konsernijohtaja on päätöksellään 16.12.2015 § 306
vahvistanut yhteishankittavien tuoteryhmien luettelon. Luetteloa on
päivitetty konsernijohtajan päätöksellä viimeksi 7.3.2019 § 40. Päätösten
mukaan vuokratekstiilit ja tekstiilien pesu- ja huoltopalvelut on kaupungin
yhteishankittava tuoteryhmä. Konsernijohtaja päättää mahdollisesta
Sakupe Oy:n kanssa tehtävästä palvelusopimuksesta.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Taru Kuosmanen, Virva Palomäki,
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Teppo Rantanen, Outi Kallioinen, Reija
Linnamaa, Tanja Welin, Kimmo Tulkki/Sakupe Oy, Jaakko Uitti/Tuomi
Logistiikka Oy
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Suomen Hopealinja Oy:n omistusjärjestelyt (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta
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§ 99
Lausunto Titry ry:n sääntömuutoksesta
TRE:2377/00.03.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
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 kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole
huomautettavaa Titry ry:n sääntömuutoksiin.
Perustelut
Titry ry on perustettu vuonna 1963 ja yhdistyksen tarkoituksena on
edistää vajaatyökykyisten, osatyökykyisten ja muiden henkilökohtaisen
työesteen takia vaikeasti työllistyvien työllistymisen edellytyksiä.
Tampereen kaupunki on yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen hallitus on luonnostellut ehdotuksen uusiksi säännöiksi ja
kutsunut edustajiston sääntömääräiseen syyskokoukseen 10.11.2020 klo
17, jolloin sääntömuutos on tarkoitus käsitellä.
Sääntömuutoksessa yhdistyksen toimintaan ei esitetä perustavaa laatua
olevia muutoksia. Sen sijaan säännöissä on täsmennetty aiempaa
selkeämmiksi yhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja toteutusta. Tekstiä on
myös nykyaikaisetettu ja mahdollistettu edustajiston kokouksen
järjestäminen etäyhteydellä.
Titry ry:n esittämiin sääntömuutoksiin ei ole huomauttamista eivätkä ne
heikennä kaupungin asemaa yhdistyksessä.
Tiedoksi
omistajaohjaus@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Janne Salonen
Liitteet

1 Titry ry, säännöt, muutosehdotus 10.11.2020
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§ 100
Jäsenen nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle
toimikaudelle
TRE:5404/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, 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
Jäseneksi Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle
toimikaudelle nimetään Katri Pihlaja.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Perustelut
Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitus pyytää sähköpostilla 24.9.2020
kaupunkia nimeämään jäsenen yhtiön hallituksesta eronneen Laura
Jokisen tilalle. Asia käsitellään tämän jälkeen Tullinkulman Työterveys Oy:
n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy kevään
2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen
kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä
riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kuntalain 47 §:n 1.
momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että
kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin
kokonaisetu.
Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 §
206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020
alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että
siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka.
Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen
mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen
kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen
kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla
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korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 §
61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen
kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään
liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä
markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan
emoyhtiön hallitusten jäsenille.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo
Liitteet

1 Tullinkulman Työterveys Oyn hallituksen puheenjohtajan kirje 24.9.2020

Tampere
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
10.11.2020

13/2020

23 (33)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 101
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen
vuodelle 2021
TRE:3548/00.03.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
vuodelle 2021 esitetään maanhankintapäällikkö Ari Kilpeä ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen liikuntapäällikkö Mikko Heinosta.
Perustelut
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä
syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Käytäntönä on ollut, että
Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n
hallituksessa vuonna 2020 on varsinaisena jäsenenä edustanut
liikuntapäällikkö Mikko Heinonen ja hänen henkilökohtaisena
varajäsenenään on ollut maanhankintapäällikkö Ari Kilpi.
Retkeily- ja virkistystoimintojen järjestäminen siirtyy vuodesta 2021
alkaen liikuntapalveluista kiinteistötoimeen. Ari Kilpi on
ilmoittanut suostumuksensa hallituksen jäsenyyteen ja Mikko Heinonen
on ilmoittanut suostumuksensa hallituksen varajäsenyyteen Kilven
henkilökohtaisena varajäsenenä.
Tiedoksi
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne
Salonen, Patricia Nikko
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§ 102
Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2021-2022
TRE:5718/00.03.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n
hallitukseen kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022 nimetään Marko Kallio,
Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja Riitta Ollila.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n
hallitukseen kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022 nimetään Mikko Närhi,
Jarmo Puskala, Aku-Paulus Sajakorpi ja Riitta Ollila.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu nimettäväksi
Marko Kallio Mikko Närhen ja Tommi Silvennoinen Jarmo Puskalan sijasta
Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2021-2022 ja
ehdotukset olivat saaneet kannatusta.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä.
Koska jaosto oli yksimielinen, ehdotukset hyväksyttiin.
Perustelut
Tampereen Teatterikesä ry pyytää 29.9.2020 päivätyllä
kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään neljä kaupungin
edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen erovuorossa olevien
Mikko Närhen, Jarmo Puskalan, Aku-Paulus Sajakorven ja Riitta
Ollilan tilalle kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022.
Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi
kaupungin nimeämää edustajaa, joista Joni Lehtimäki ja Jussi Kareinen
eivät ole nyt erovuorossa.
Tiedoksi
Tampereen Teatterikesä ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen
Liitteet
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§ 103
Ehdokkaiden nimeäminen SOSTE ry:n hallituksen ja valtuuston jäseniksi kaudelle 2021-2024
TRE:6313/00.03.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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
SOSTE ry:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2021-2024 ehdotetaan
nimettäväksi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.
SOSTE ry:n valtuuston jäseneksi kaudelle 2021-2024 ehdotetaan
nimettäväksi kehittämisjohtaja Anniina Tirronen.
Perustelut
Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry on valtakunnallinen kattojärjestö,
joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita
kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTEn toiminnan tarkoituksena
on sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana edistää
yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta,
sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, ihmisten perusoikeuksien
toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia sekä parantaa rekisteröityjen
sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja vahvistaa sosiaali- ja
terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.
SOSTEn valtuuston 22.10.2020 asettama vaalivaliokunta pyytää järjestön
jäseniä tekemään esityksiä valtuuston puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajiksi sekä jäseniksi ja varajäseniksi ja edelleen
hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi
25.11.2020 mennessä. Valinnat tehdään liittokokouksessa 21.1.2021.
Valtuuston toimikausi on liittokokousten välinen aika (kokoontuu joka
kolmas vuosi). Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja,
1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle
jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
SOSTEn valtuustossa kaudella 2018-2021 ei ole ollut Tampereen
kaupungin edustusta.
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Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta varsinaista
jäsentä. Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään
kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli järjestön valtuutettuna
toimiva valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta.
SOSTEn hallituksessa kaudella 2018-2021 on Tampereen kaupungin
edustajana toiminut apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen
esittää kaupungin ehdokkaaksi SOSTEn hallituksen jäseneksi
apulaispormestari Johanna Loukaskorpea ja valtuuston jäseneksi
kehittämispäällikkö Anniina Tirrosta.
Tiedoksi
SOSTE ry (vaalivaliokunta@soste.fi), Johanna Loukaskorpi, Anniina
Tirronen, Taru Kuosmanen, Tuula Haapio
Liitteet

1 Vaalivaliokunnan kirje 23.10.2020
2 SOSTEn valtuuston ja hallituksen erovuorot 2021
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§ 104
Ehdokkaiden nimeäminen Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen jäseneksi ja
varajäseneksi kaudelle 2021-2023
TRE:6270/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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
Lastensuojen Keskusliiton hallitukseen kaudelle 2021-2023 ehdotetaan
nimettäväksi lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän palvelujohtaja
Maria Päivänen.
Perustelut
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö,
joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen
oikeuksien asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto
tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti
asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet
toteutuvat täysimääräisinä.
Keskusliiton tehtävänä on lastensuojelun kehittäminen ja alalla toimivien
järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistoiminnan edistäminen.
Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä, kuntia ja kuntayhtymiä.
Tänä vuonna erovuorossa on neljä hallituksen jäsentä varajäsenineen,
joiden tilalle valitaan uudet jäsenet kaudelle 2021-2023 marraskuun
kokouksessa. Kaupungilla ei ole nykyisin edustajaa hallituksessa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen
esittää kaupungin ehdokkaaksi lasten, nuorten ja perheiden
palveluryhmän palvelujohtaja Maria Päivästä.
Tiedoksi
Nimetty, Taru Kuosmanen, Arto Vuojolainen, Janne Salonen,
Lastensuojelun Keskusliitto
Liitteet
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1 Lastensuojelun Keskusliiton sähköpostisaate 12.10.2020
2 Hallituksen ehdokasasettelu, tiedote
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§ 105
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:215/00.04.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman
Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Tiina Surakalle sekä hallituksen
puheenjohtaja Rikard Bjurströmille. He olivat läsnä asiantuntijoina
kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen
päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.
Sinikka Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Merve Caglayan poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
1) Ajankohtaiskatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja
talouteen
2) Konserniyhtiöiden talousarviot vuodelle 2021
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Muutoksenhakukielto
§93, §95, §96, §97, §99, §103, §104, §105
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
§94, §98, §100, §101, §102
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.

