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Aika

29.03.2021, klo 13:00 - 17:16

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 121

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 122

Pöytäkirjan tarkastus

§ 123

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

§ 124

Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelman 2021
päivitys (kehittämiskokousasia)

§ 125

Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja
investointien pitkän aikavälin suunnitelman 2022-2036 sekä vuosien
2022-2025 investointisuunnitelman valmistelun tilannekatsaus
(kehittämiskokousasia)

§ 126

Tampereen ja Pirkanmaan hakemus Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026 (kehittämiskokousasia)

§ 127

Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös

§ 128

Lausunto Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -
suunnitelmasta 2021-2024

§ 129

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2021 kuntavaalien
siirretyssä ajankohdassa

§ 130

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

§ 131

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja, poistui 16:00
Asplund Kirsi-Maarit, saapui 15:19
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana, saapui 15:02
Tulonen Irja
Kaleva Lassi, varajäsen, poistui 15:08
Lydén Erik, varajäsen
Helimo Matti, varajäsen, poistui 15:02
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, poistui 16:58
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 16:59
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Elovaara Tiina, valtuustoryhmän pj., poistui 14:57
Schafeitel Yrjö, valtuustoryhmän pj., poistui 15:39
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, saapui 13:04, poistui 16:43
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:08, poistui 16:50
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:08, poistui 16:43
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:08, poistui 16:43
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:08, poistui 16:50
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 13:08, poistui 16:43
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 13:08, poistui 15:07
Pahkasalo Katariina, kehittämiskoordinaattori, saapui 13:08, poistui 16:43
Väänänen Anna-Maija, controller, saapui 13:08, poistui 16:43
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 13:08, poistui 16:43
Heinämäki Anna-Kaisa, kilpailukykyjohtaja, saapui 15:07, poistui 15:39
Pesä Perttu, tapahtumajohtaja, saapui 15:07, poistui 15:39
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, saapui 15:39, poistui 16:43
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, saapui 16:43, poistui 16:50
Perämaa Juha, lakimies, saapui 16:52, poistui 16:58
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 17:00
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Haapa-aho Olga
Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Sasi

Irja Tulonen

muut allekirjoitukset

Kalervo Kummola
puheenjohtaja § 131 kohta 4

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
06.04.2021

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 121
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 122
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Irja Tulonen (varalle Kalervo
Kummola ja Jaakko Mustakallio).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 5.4.2021.
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§ 123
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:486/00.00.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Valtuuston 22.3.2021 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 22.3.2021
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§ 124
Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelman 2021 päivitys
(kehittämiskokousasia)
TRE:201/00.00.03/2021
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
Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelman 2021
päivitys hyväksytään ja täydennetään jo sovittuja
kehittämiskokousajankohtia siten, että kehittämiskokous pidetään myös
6.4.2021.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja
Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Kaupunginhallituksen kokouksista on varattu aikaa kokouksille, joissa
käsitellään koko kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä,
kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia strategisia asioita.
Kaupunginhallitukselle on aikataulutettu vuodelle 2021 yhteensä
kymmenen kehittämiskokousta. Kehittämiskokouksissa on mahdollista
keskustella normaalia kokousta pidempään isoista, kaupungin
kehittämiseen olennaisesti vaikuttavista asioista ja ohjata valmistelua.
Näiden kokousten yhteydessä on mahdollista käsitellä myös
kaupunginhallituksen normaaleja päätöskäsittelyasioita.
Kaupunginhallituksen tehtävien osalta kehittämiskokouksissa käsiteltäviä
asioita ovat erityisesti hallintosäännössä kaupunginhallituksen
ohjaustehtävään kuuluvat tehtävät:
ohjata kaupunkistrategian laadintaa
ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
ohjata kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysohjelmia
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ohjata johtamisen kehittämistä
ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
ohjata useita palvelualueita koskevia palvelumalli- ja
palveluverkkoratkaisuja
ohjata strategisesti merkittäviä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan
linjauksia
ohjata korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia
ohjata strategista maankäytön suunnittelua
ohjata maa- ja asuntopolitiikan linjauksia
ohjata strategisia liikennepoliittisia linjauksia
ohjata maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän
aikavälin toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia
ohjata digitalisaation hyödyntämistä
huolehtia kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien edellytyksistä.
Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksiin on tulossa paljon asioita
keväällä 2021. Tästä syystä esitetään yhtä uutta kehittämiskokousta
ajankohtaan 6.4.2021. Näin kokouksissa olisi enemmän aikaa
keskustelulle.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari,
Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Mia Helin, Reija Linnamaa, Riikka
Viitaniemi
Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelma 2021,
päivitys
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§ 125
Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän
aikavälin suunnitelman 2022-2036 sekä vuosien 2022-2025 investointisuunnitelman
valmistelun tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)
TRE:2264/10.00.02/2021
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
Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja
investointien pitkän aikavälin suunnitelman 2022-2036 sekä vuosien 2022-
2025 investointisuunnitelman valmistelun tilannekatsaus merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalolle, controller
Anna-Maija Väänäselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko
Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle,
kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille ja hankejohtaja Tero Tenhuselle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Tiina Elovaara poistui keskustelun aikana.
Juhana Suoniemi liittyi ja varajäsen Matti Helimo poistui kokouksesta.
Lassi Kaleva poistui päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin
suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia.
PALM-suunnitelma toimii suunnittelun pohjana ja ohjaa myös
talousarvion ja -suunnitelman investointien valmistelua. Lopulliset
päätökset toteutettavista investoinneista tehdään joko erillispäätöksillä ja
/tai valtuuston talousarviokokouksessa.
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PALM-suunnitelma koostuu maankäytön toteutusohjelmasta sekä tähän
pohjautuvista investointisuunnitelmista vuosille 2022-2036. PALM-
suunnitelman taustalla ovat kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin
kasvua, kaupunkirakennetta sekä taloutta koskevat tavoitteet.
PALM-suunnitelma ohjaa kaupungin maankäytön toteuttamista. PALM-
suunnittelussa korostetaan palvelujen, asumisen, liikenteen ja
maankäytön yhteensovittamista. Tavoitteena on tehostaa investointien
ohjausta ja hyödyntää PALM-työtä investointien suunnittelussa. PALM-
työn yhteydessä kerätään yhteen koko kaupunkikonsernin pitkän
aikavälin investointitavoitteet.
PALM-suunnitelman osana laadittavan maankäytön
toteutussuunnitelman tavoitteena on taloudellinen ja tasapainoinen
pitkän aikavälin kaupunkirakenteen kehitys sekä kaupungin veto- ja
pitovoiman ylläpito ja kehittäminen. Kaupunkistrategian mukainen
väestönkasvutavoite (1,4 %) on otettu huomioon maankäytön
toteutusohjelman uutta rakentamisen tavoitetta määriteltäessä.
Kaupungin strategian mukaan asuntorakentamisen painopiste on
joukkoliikenteen laatukäytävien yhteydessä. PALM-suunnitelman
yhteydessä keväällä 2021 ei laadita väestösuunnitetta, mutta
maankäytön toteutussuunnitelmaa hyödynnetään mm.
palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
PALMin maankäytön toteutussuunnitelma perustuu siihen, että
rakentaminen jakautuu usealle alueelle ja uusia rakentamisen alueita
otetaan toteutukseen vaiheittain. Tällöin pystytään tarjoamaan useita
erilaisia kohteita asukkaille ja rakentajille, kuten kysynnän on todettu
jakautuvan. On todennäköistä, että joidenkin tulevien kohteiden ajoitus
tulee muuttumaan suunnittelun edetessä. On myös mahdollista, että
hankkeiden toteuttamisen ajankohtaa joudutaan sovittamaan, jotta
voidaan vastata taloudellisiin reunaehtoihin. Tällöin kustannus- ja
tuottovaikutusten lisäksi tulee tarkasteltavaksi kohteiden vaikutukset
mm. tasapainoiseen väestökehitykseen ja kohtuuhintaisen
asuntotuotantoon.
Mittakaavaltaan ja kustannuksiltaan merkittävimpiä asuntorakentamisen
kohteita ovat Asemakeskus, Hiedanranta, Särkänniemi ja Viinikanlahti.
Muita suurempia täydennysrakentamisen alueita ovat Haukiluoma-
Tesoma, Hervanta, Kaleva-Hakametsä sekä Lakalaiva-Peltolammi.
Pientalotonttitarjontaa tulee yhtiömuotoisen rakentamisen lisäksi
lähivuosina erityisesti Västinginmäen ja Ojalan uudisalueille.
Työpaikka-alueiden rakentamisessa työpaikkojen määrän kannalta
keskeisimpiä alueita ovat ns. sekoittuneet kohteet: keskusta ja
aluekeskukset. Uudet merkittävät tuotannollisen toiminnan työpaikka-
alueet ovat Kolmenkulman ja Haapakorven alueet.
PALM-investoinneista suurin osa on suunniteltu kohdistuvan
talonrakennusinvestointeihin, joista korjausrakentamisen osuus on
881 milj. euroa ja uudisrakentamisen osuus 303 milj. euroa. Sosiaali- ja
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terveyspalveluiden vaatimien investointien suunnittelu ja aikataulutus on
yhä osittain kesken mahdollisen sote-uudistusten takia. On kuitenkin
nähtävissä, että esimerkiksi Koukkuniemen alueen jatkokehittäminen
vaatii useiden rakennusten perusparannusta.
Yhdyskuntarakentamisen osalta kiinteän maaomaisuuden PALM-
investointeihin on suunniteltu kohdistuvan yhteensä 605 milj. euroa.
Näistä noin 111 milj. euroa maanjalostuksen (mm. pilaantuneen maan
puhdistukset, johtosiirrot ja maan esirakentaminen). Puolestaan
uudisalueiden perusinfrastruktuurin (mm. kadut ja puistot)
rakentamiseen suunnitellaan kohdistuvan 494 milj. euron investoinnit
vuosina 2022-2036. Yhdyskuntarakentamisen PALM-investoinneista
kehitysohjelmien osuudeksi on arvioitu 357 milj. euroa 15 vuoden aikana.
Yhdyskuntarakentamisen investointien lisäksi noin 53 milj. euroa on
kohdistettu maanhankintaan koko kaupungin alueella.
PALM-suunnitelman yhteydessä on esitetty peruskaupungin,
liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit
vuosille 2022-2036. Alustavassa suunnitelmassa peruskaupungin ja
liikelaitosten investointien vuosien 2022-2030 osalta investointien esitetty
kokonaismäärä on 2,28 mrd. euroa eli vuosittain keskimäärin 253 milj.
euroa. Vuoden 2030 jälkeiselle ajalle on tässä vaiheessa vielä
vaikea määrittää vuotuista investointitasoa.
Investointien keskimääräinen vuotuinen taso oli vuosien 2016 -2020
alkuperäisissä talousarvioissa 217 milj. euroa ja toteuma 200 milj. euroa,.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2021-2024
taloussuunnitelmassa vuotuinen keskimääräinen investointitaso on 249
milj. euroa. Viime vuosien toteutumien perusteella on oletettavaa, että
vuotuiset investoinnit toteutuvat keskimäärin taloussuunnitelmaa
pienempinä.
Maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma
2022-2036 tulee kaupunginhallituksen päätökselle 12.4.2021. Samassa
kokouksessa käsitellään taloussuunnitelmavuosien 2022-2025
investointien valmistelulle asetettavia tavoitteita, minkä pohjalta
valmistellaan investointien taso kaupunginhallituksen kehyspäätökseen.
Kaupunginhallitus linjaa kesän kehyspäätöksessään valtuustolle
valmisteltavan investointitason taloussuunnitelmavuosille 2022-2025.
Tiedoksi
Jukka Männikkö, Anna-Maija Väänänen, Arto Vuojolainen, Matias
Ansaharju, Katariina Pahkasalo, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Virpi
Ekholm
Liitteet

1 Kh 29.3.3021 PALM raportti
2 Kh 29.3.3021 PALM ja TA-Investointisuunnitelma
3 Kh 29.3.3021 PALM esittelymateriaali
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§ 126
Tampereen ja Pirkanmaan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
(kehittämiskokousasia)
TRE:2153/00.01.05/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Projektijohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200 ja projektipäällikkö Päivi
Harri, puh. 044 481 1054, 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
Lähetekeskustelu Tampereen ja Pirkanmaan hakemuksesta Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026 merkitään tiedoksi.
Tampereen ja Pirkanmaan luonnos hakemukseksi Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026 hyväksytään viimeistelyä varten.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle sekä
tapahtumajohtaja Perttu Pesälle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Kirsi-Maarit Asplund liittyi kokoukseen.
Yrjö Schafeitel poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Tampereen kaupunginhallituksen yksi käynnissä olevista
kehitysohjelmista on Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma,
jonka merkittävimmän sisällön muodostaa tällä hetkellä
kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026. Pirkanmaan
kulttuuripääkaupunkihaussa on mukana 20 Pirkanmaan kuntaa.
Tampere on kulttuuripääkaupunkihankkeen päähakijakunta, Mänttä-
Vilppula pääkuntakumppani ja muut kunnat ovat kuntakumppaneita.
Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyvät hakukustannukset on jaettu
Tampereen ja muiden kuntien kesken erikseen sovituin rahoitusosuuksin.
Tampereen lisäksi hakijoiksi Suomen kilpailuun ovat ilmoittautuneet Oulu
ja Savonlinna. Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja kaikki hakijat pääsivät
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jatkoon kulttuuripääkaupunkihankkeen ensimmäisestä vaiheesta
24.6.2020. Lopullinen valinta tehdään 2.6.2021 toisen hakuvaiheen
päätyttyä.
Toisen vaiheen hakemus pohjautuu ensimmäisen vaiheen hakemukseen
(hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.4.2020). Hakemusta on toisessa
vaiheessa syvennetty ja konseptia kirkastettu EU-raadin palautteen ja
asiantuntijakommenttien perusteella. Hakemuksessa vastataan EU:n
asettamien kriteerien mukaisiin 44 kysymykseen mm. hankkeen
tavoitteista, konseptista, kulttuurisesta ohjelmasta, kansainvälisestä
ulottuvuudesta, asukkaiden osallisuudesta, hallinnosta ja
toteutusvalmiuksista. Hakukirjan koko on toisessa vaiheessa määritelty
laajemmaksi 100-sivuiseksi dokumentiksi.
Hakukirja on nyt valmis kaupunginhallituksen lähetekeskusteluun.
Lähetekeskustelusta tulevat mahdolliset muutospyynnöt sekä hakukirjan
ja taiton viimeistely toteutetaan niin, että hakemus valmistuu
hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen 12.4.2021 kokoukseen. Hakukirja
lähtee painoon 14.4.2021 ja toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön
viimeistään 23.4.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa hakukirjan
EU:n valintaraadin päätöksen jälkeen 2.6.2021.
Kulttuuripääkaupunkihankkeilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja
elämänlaadun kohottamista kulttuurin keinoin. Onnistuessaan hanke
lisää kaupungin elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa, luo kansainvälisiä
yhteyksiä ja näkyvyyttä, lisää turismia ja vahvistaa erityisesti
innovaatiotaloutta sekä luovia aloja. EU:n
kulttuuripääkaupunkitoiminnalle asettamien tavoitteiden mukaisesti
hanke on pitkän tähtäimen kehitysprojekti, joka edistää kulttuurin
panosta kaupungin pitkän aikavälin kehitykseen ja kansainvälistymiseen
kaupungin omien strategisten painopisteiden mukaisesti.
Hankkeen taloudellinen kokonaisuus muodostuu valtion osuuden lisäksi
Tampereen rahallisesta panostuksesta sekä kuntakumppaneilta erikseen
sovitusta vuosittaisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hankkeeseen kerätään
varoja yritysyhteistyön ja erilaisten hankeyhteisöjen muodossa.
Omarahoitusosuus, mihin yhdessä kuntien kanssa on varauduttu,
koostuu Tampereen kaupungin osuudesta 18,75 milj. euroa (78,74 euroa
/asukas, 11,25 euroa/asukas/vuosi) ja kuntien osuudesta 6,25 milj. euroa
(22,71 euroa/asukas, 11,25 euroa/asukas/vuosi). Valtion rahoitusosuus
hankkeelle on edelleen avoinna.
Asian liite on pidettävä salassa viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n 17 kohdan mukaisesti.
Tiedoksi
Perttu Pesä, Anna-Kaisa Heinämäki, Päivi Harri
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§ 127
Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös
TRE:6145/02.02.02/2020
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 vuoden 2020 tilinpäätös allekirjoitetaan ja
jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Konsernihallinto oikeutetaan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia
tarkistuksia ja korjauksia.
Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi.
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Esitetyt talousarvion menojen ylitykset, tuloksen alitukset ja
investointimäärärahojen ylitykset hyväksytään.
Kaupungin tilikauden tulos muodostui 63 838 800,42 euroa
ylijäämäiseksi. Tilikauden tulosta käsitellään siten, että aiemmin tehdyistä
investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 1 710 592,99
euroa, Vahinkorahastosta tuloutetaan 260 053,40 euroa toteutuneiden
menojen katteeksi, ja että tilikauden yliijäämä 65 809 446,81 euroa
siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.
Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita,
koska taseessa on aikasemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka
Männikölle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja
Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle, strategiajohtaja Reija
Linnamaalle sekä rahoituspäällikkö Janne Saloselle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
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Pekka Salmi poistui kokouksesta keskustelun aikana.
Perustelut
Vuoden 2020 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja kuntalain
säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen
suositusten mukaisesti. Vuodesta 2020 on laadittu myös vuosikertomus,
joka sisältää toiminnan keskeiset tapahtumat sekä yhteenvetotietoja
kaupungin ja konsernin taloudesta.
Tilinpäätöksen 169,4 milj. euron vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista
160 prosenttia. Tilikauden tuloksesta muodostui 63,8 milj. euroa
ylijäämäinen. Tulos parani edellisestä vuodesta 83,9 milj. euroa ja
toteutui 73,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tilikauden
ylijäämäksi tuli 65,8 milj. euroa. Toimintamenot kasvoivat 3,4 prosenttia
ja toimintakate 6,1 prosenttia. Asukaskohtaiset toimintamenot kasvoivat
2,0 prosenttia.
Hyvän tilinpäätöksen taustalla olivat valtion koronatuet, vuonna 2018
käynnistetyn talousohjelman vaikutukset, arvioitua positiivisempi
verotulokertymä sekä henkilökunnan sitoutuminen talouden
tasapainottamiseen. Ilman valtion koronatukia tilikauden tulos olisi ollut
noin 15 milj. euroa ylijäämäinen.
Verorahoitus kehittyi erittäin suotuisasti. Verorahoitusta kertyi 12,0
prosenttia (153,3 milj. euroa) vuotta 2019 enemmän. Verotulojen
tilitykset kasvoivat 6,2 prosenttia (60,7 milj. euroa) ja valtionosuuksien
määrä kasvoi peräti 30,7 prosenttia (92,6 milj. euroa). Verotulojen
kasvussa veroprosentin korotuksen vaikutus oli 20 milj. euroa.
Valtionosuuksien kasvusta 68,5 milj. euroa oli valtion korvauksia
koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten
lievittämiseksi.
Talousohjelmalla saavutettiin vuosina 2018-2020 yhteensä noin 55,5 milj.
euron taloudelliset vaikutukset, mikä oli 5,8 milj. euroa talousohjelmalle
asetettua tavoitetta enemmän.
Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 222,6 milj. euroa, mikä alitti muutetun
talousarvion 51,3 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden
lopussa 3 789 euroa.
Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 12 606 henkilötyövuotta, josta
palkkatuetun henkilöstön osuus oli 188 henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet alittuivat muutetun talousarvion 51:llä.
Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 190 henkilötyövuodella (1,5
%). Kasvu aiheutui erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, ammatillisen
koulutuksen sekä kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstömäärän
kasvusta. Henkilöstökulut alittuivat muutetusta talousarviosta 9,6 milj.
eurolla. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 20,9 milj. euroa (3,4
%).
Vuoden 2020 lopussa Tampereen konsernitilinpäätökseen kuului
yhteensä 82 konserniyhteisöä, joista yhdeksää ei ole yhdistelty
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konsernitilinpäätökseen. Konsernin vuosikate oli 318,1 milj. euroa ja
tilikauden tulos oli 101,5 milj. euroa.
Konsernin investointimenot olivat 444,4 milj. euroa ja investointimenot
kasvoivat 51,9 milj. eurolla edellisestä vuodesta. Konsernin
asukaskohtainen lainamäärä oli 8 922 euroa asukasta kohden. Konsernin
asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 885 eurolla.
Talousarvion toteutuminen
Tilinpäätöksen talousarvion toteumaosa sisältää laskelmaosan,
strategiaosan, palvelualueiden, kehitysohjelmien, konsernihallinnon ja
taseyksiköiden talousarvion toteumavertailun sekä konsernin
tytäryhteisöjen tavoitteiden toteuman. Talousarvion toteumavertailuissa
on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason
mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja toiminnan
tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poikkeamat talousarvioon
perusteluineen.
Merkittävimmät negatiiviset poikkeamat muutettuun talousarvioon
nähden olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) 3,0
milj. euron ja Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin 1,1 milj. euron
toimintakatteiden ylitykset. Merkittävimmät positiiviset toimintakatteiden
poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat asunto- ja
kiinteistölautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) 8,9 milj. euron,
joukkoliikennelautakunnan 6,0 milj. euron, konsernihallinnon 3,3 milj.
euron sekä yhdyskuntalautakunnan 3,0 milj. euron (pl. erikseen sitovat
erät) toteutumat.
Kaikki valtuustoon nähden sitovien erien talousarviopoikkeamat on
esitetty toimintakertomuksen kohdassa Olennaiset poikkeamat
talousarvioon.
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen
Vuosi 2020 oli Tampereen kaupunkistrategian 2030 Tampere - Sinulle
paras kolmas toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020
talousarviossa strategian pohjalta yhteensä 13 koko kaupunkia koskevaa
toiminnan tavoitetta ja palvelualueille yhteensä 35 tavoitetta. Pirkanmaan
pelastuslaitokselle asetettiin 3 tavoitetta ja liikelaitoksille 10 tavoitetta.
Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 96 tavoitetta, jotka tuovat esiin
pääomistajan tahdon.
Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan.
Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan
vaikuttavuudelle ja tuloksille. Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon
nähden sitovia, pois lukien tytäryhteisöille asetetut tavoitteet.
Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista 48 toiminnan tavoitteista 28
toteutui ja kaksi toteutui osittain. Toteutumatta jäi 17 tavoitetta ja yhden
tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Liikelaitosten ja Pirkanmaan
pelastuslaitoksen 13 toiminnan tavoitteesta yhdeksän toteutui, kaksi
toteutui osittain ja kaksi jäi toteutumatta. Tytäryhteisöjen 96 toiminnan
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tavoitteesta 52 toteutui, kahdeksan toteutui osittain ja 36 tavoitetta jäi
toteutumatta.
Tamperelaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet toteutuivat pääosin
suunnitellusti. Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä
vähentyi edellisvuodesta 2,3 prosenttia ja lastensuojelun asiakasmäärän
kehitystä koskeva tavoite saavutettiin asiakasmäärän jäädessä alle
tavoitteelle asetetun 5,7 prosentin raja-arvon. Negatiivista kehitystä
tapahtui sen sijaan pitkäaikaisasunnottomien määrässä, joka kasvoi 47
henkilöllä edellisvuodesta. Vuonna 2020 pitkäaikaisasunnottomia oli 76
henkilöä, kun vuonna 2019 pitkäaikaisasunnottomia oli 29 henkilöä. On
kuitenkin huomioitava, että pitkäaikaisasunnottomien laskentatapa on
tarkentunut vuoteen 2019 verrattuna, mistä johtuen vuosien 2019 ja
2020 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Koronapandemian
vauhdittama digitalisoitumiskehitys lisäsi uusien digitaalisten
asiointimahdollisuuksien laajentumista ja käyttöönottoa eri puolilla
kaupunkia. Lisäksi kaupungin palvelutoimintaa koskeva tyytyväisyys
nousi suurimassa osassa mittauskohteita.
Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat pääosin
suunnitellusti. Monipuolisen asuinrakentamisen osalta päästiin
tavoitteisiin kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen sekä
asuinrakentamisen rakennusoikeuden osalta. Raitiotien osan 1 ja 2
rakentaminen ja osan 1 testiliikenteen käynnistyminen etenivät
suunnitellusti vuoden 2020 aikana. Kestävää kehitystä tukevissa
tavoitteissa edistyttiin energiankulutuksen vähentyessä
lämmönkulutuksen osalta 11 prosenttia ja sähkönkulutuksen osalta
seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös
pyöräilymäärät kasvoivat 9,9 prosenttia. Rakennuslupaprosessin kesto ei
kuitenkaan lyhentynyt tavoitteiden mukaiseen kahteen kuukauteen, sillä
luvista tavoiteajassa käsiteltiin vain 42 prosenttia. Koronapandemian
vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärässä tapahtui laskua 35
prosenttia edellisvuodesta.
Tampereen työllisyystilanteessa tapahtui negatiivista kehitystä.
Tampereen työttömyysaste nousi joulukuussa 2020 15,3 prosenttiin, kun
se vuotta aiemmin oli 11,6 prosenttia. Myös ulkomaalaisten työttömien
määrä ja työttömyysaste kasvoivat. Työmarkkinatuen kuntaosuus ei
pienentynyt tavoitteiden mukaisesti, vaan toteutui 3,7 milj. euroa
suurempana kuin vuotta aiemmin. Kustannuksia lisäsi vuoteen 2019
verrattuna aktiivimalliin sisältyneen aktivointiehdon leikkurin
poistuminen n. 0,7 milj. euroa sekä työmarkkinatuen tasokorotus noin
1,0 milj. euroa. Lisäksi koronatilanne kasvatti työttömien ja lomautettujen
määrää sekä vaikeutti työttömien työllistymistä ja mahdollisuutta päästä
tiettyjen palvelujen piiriin.
Tampereen elinvoimaa koskevissa tavoitteissa näkyivät
koronapandemian matkailu- ja tapahtumatoiminnalle asettamat
haasteet. Pandemia vaikutti negatiivisesti Tampereella yöpyneiden
matkailijoiden määrän, keskeisten kohteiden kävijämäärien sekä
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kansainvälisten tapahtumien määrän kehitykseen. Koronan vaikutukset
näkyivät myös kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärän negatiivisena
kehityksenä. Keskeisenä onnistumisena oli kuitenkin Tampereen vuoden
2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen eteneminen
hakuprosessin seuraavaan vaiheeseen.
Kaupunkitasoiset, organisaation toimintakykyyn liittyvät tavoitteet
toteutuivat pääosin suunnitellusti. Kaupungin vuoden 2020 tilikauden
tulos toteutui odotettua parempana, ollen 63,8 milj. euroa ylijäämäinen.
Ylijäämäistä tulosta selittävät valtiolta saadut koronatuet, jotka
kompensoivat täysin koronan aiheuttamat nettokustannukset. Lisäksi
verotuloja kertyi Tampereella ja koko maassa huomattavasti ennustettua
enemmän. Positiivisesta tuloksesta huolimatta talouden
tasapainottaminen vaatii kaupungilta aktiivisia toimenpiteitä myös
tulevina vuosina. Kaupunkitasoisista tavoitteista toteutumatta sitä vastoin
jäivät muun muassa sairauspoissaoloihin, nettomenojen kasvuun sekä
hankintojen tehokkuusindeksiin liittyvät tavoitteet.
Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteet saavutettiin
pääosin suunnitellusti. Suurimmat haasteet liittyivät vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvuun henkilötyövuotta kohden.
Lautakuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmissa
määritellään talousarviossa asetettuja tavoitteita toteuttavia
toimenpiteitä. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien
toteutumisesta on raportoitu kullekin lautakunnalle kolmannesvuosittain.
Konsernihallinnon taloutta on raportoitu toiminnan ja talouden
katsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Palvelu- ja vuosisuunnitelman
toimenpiteistä on raportoitu ylimmän johdon tavoite- ja
kehityskeskusteluissa.
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 toiminnan ja talouden katsauksissa ja
tilinpäätöksessä. Toimenpideohjelmaa on toteutettu osana toiminnan ja
talouden prosessia. Sen sisältöjä on otettu huomioon vuoden 2020
palvelu- ja vuosisuunnitelmissa sekä johdon tavoite- ja
kehityskeskusteluissa.
Tiedoksi
Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, Jukka Männikkö, Reija
Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Hanna Jääskeläinen, Markus Kiviaho, Erja
Viitala
Liitteet

1 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020
2 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2020, esittelyaineisto
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§ 128
Lausunto Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024
TRE:663/06.02.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, 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 sairaanhoitopiirille annetaan Pirkanmaan alueellisesta
hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024 perusteluissa
oleva Tampereen kaupungin lausunto.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, johtaja Lauri Savisaarelle ja suunnittelupäällikkö Mika
Vuorelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa Pirkanmaan alueellisesta
hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024
linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation
painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma on laadittu yhteistyössä yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin
ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline
väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa
ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2024 visio on
Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä
arki ja mielekäs elämä.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-
2024 kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toteutumista vuosina 2017-2020. Suunnitelmaosassa on
taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella
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työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen
tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille.
Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia
ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.
Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta
päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021-
2024 seuraavat:
Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Osallisuus ja vaikuttaminen
Turvallinen elinympäristö
Vaikuttavat palvelut.
Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen
kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa
väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja
hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen
sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteentoimivuuden varmistaminen. Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sisällöt on yhdistetty
PIrkanmaan sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi esitetyt kuntien
toimintaa koskevat ehdotukset ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.
Yksityiskohtaiset huomiot:
s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai
sitten tässä taulukossa.
s. 26 ”Tabu” tarkoittanee käytössä olevaa Tableau-ohjelmistoa. Termiä
voisi avata kansantajuisemmaksi.
s. 27 ”Ruoka- kulttuuri- ja liikuntakasvatus on sisällytetty kunnan
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaan”: Kokonaisuudet sisältyvät
valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.
s. 28 ”Turvallinen elinympäristö”: Edistetään lähiympäristön kehittämistä
esteettömäksi ja turvalliseksi ja liikkumiseen ja osallisuuteen
kannustavaksi. Kunnan toiminnaksi on ehdotettu liikkumisen
kestävyystavoitteiden asettamista. Tätä on Tampereella ja
kaupunkiseudun kunnissa jo pitkälti tehty, on asetettu esim.
kulkutapatavoitteet hiilineutraalisuutta tukemaan.
s. 28 ”Vaikuttavat palvelut”: Parannetaan palveluiden saatavuutta,
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tekstissä voisi olla palveluiden
saavutettavuus kestävillä kulkutavoilla. Tähän on tehty työtä Pirkanmaan
laajuisesti, ja se olisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.
Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään
kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan
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sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Lausunnon
antamiseen on saatu lisäaikaa 6.4.2021 saakka. Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 päivitetään lausuntojen
perusteella, ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
valtuusto.
Lausunto on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 18.3.2021 § 42 ja
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 25.3.2021 § 63.
Tiedoksi
Kristiina Lumme, Jaana Ylänen, Mika Vuori, kirjaamo(at)pshp.fi
Liitteet

1 Kh 29.3.2021 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021-2024
2 Kh 29.3.2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö
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Kaupunginhallitus, § 129, 29.03.2021
Kaupunginhallitus, § 9, 11.01.2021
Keskusvaalilautakunta, § 5, 15.02.2021
§ 129
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2021 kuntavaalien siirretyssä ajankohdassa
TRE:7264/00.00.02/2020
Kaupunginhallitus, 29.03.2021, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128 6993,
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
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella kuntavaaleissa 2021 ovat
perusteluosassa esitetyt ennakkoäänestyspaikat ja yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat liitteen mukaiset.
Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään aukioloaikoihin
mahdollisesti tulevia vähäisiä muutoksia.
Kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset
merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Juha
Perämaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.
Perustelut
Valtioneuvosto antoi 12.3.2021 hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021).
Perustuslakivaliokunta on käsitellyt asian (mietintö PeVM 4/2021) ja
ehdottaa kuntavaalien siirtämistä koskevan lain hyväksymistä.
Lakiehdotus odottaa tällä hetkellä eduskunnan täysistunnon toista
käsittelyä 26.3.2021. Lain on ehdotettu tulemaan voimaan maaliskuussa
2021.
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Oikeusministeriö on antanut kirjeen 8.3.2021 VN/20585/2020 Vuoden
2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021. Kirjeessä todetaan
kuntavaalien uusi aikataulu ja että ennakkoäänestyspaikat ja -ajat tulee
uuden aikataulun mukaisesti merkitä vaalitietojärjestelmään (VAT)
8.4.2021 klo 12 mennessä.
Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että kuntavaalien kotimaan
ennakkoäänestysaika alkaisi yhtä viikkoa aikaisemmin kuin normaalisti ja
ennakkoäänestys kestäisi yhteensä 14 päivää. Ehdotuksella pyritään
yhtäältä siihen, että äänestyspaikat eivät ruuhkautuisi ja toisaalta myös
siihen, että eristykseen ja karanteeniin määrättyjen äänioikeutettujen
äänestäminen normaaliin tapaan voisi mahdollistua nykyistä paremmin,
kun heidän käytettävissään olisi 14 ennakkoäänestyspäivää ja yksi
vaalipäivä yhteensä 18 päivän ajanjaksolla. Kuntavaalien
ennakkoäänestysaika on ehdotuksen mukaan 26.5. - 8.6.2021 ja
vaalipäivä 13.6.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun muassa ne
kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja
sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä
syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.
Kaupunginhallitus päättää vaalilain 48 §:n mukaisesti myös
ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoista. Kaupunginhallituksen on myös
huolehdittava siitä, että Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen kunnassa olevan yleisen
ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset
aukioloajat sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.
Tampereen kaupunginhallitus on 18.1.2021 § 21 tehnyt päätöksen
kuntavaalien alkuperäisen ajankohdan ennakkoäänestyspaikoista ja -
ajoista. Muuttuneessa tilanteessa ja uudessa
ennakkoäänestysajankohdassa on tarkoituksenmukaista noudattaa
samoja perusteluita yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista.
Päätöksessä nimetyt ennakkoäänestyspaikat säilyisivät ennallaan, mutta
ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoihin on muuttuneessa tilanteessa
tarpeen tehdä joitakin muutoksia.
Vallitseva Covid-19-tartuntatautiepidemia edellyttää tilanteen
huomioimista ennakkoäänestyksen järjestämisessä. Äänestyspaikkoja
tulee olla riittävästi ja äänestyspaikat sijaita tiloissa, joissa voidaan
toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta.
Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen tulee olla mahdollisimman
laajat. Oikeusministeriö on antanut kunnille kirjeen (1.10.2020 VN/20585
/2020), jossa annetaan ohjeita muun ohella siitä, mitä
ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee ottaa huomioon. Kirjeessä
todetaan muun muassa, että kunta voi harkita myös yleisen
ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan
sijoittamista ulkotilaan. Vallitsevassa tilanteessa ja äänestysajankohdan
siirtyessä alkukesään on tarkoituksenmukaista järjestää mahdollisuus
ennakkoäänestää myös ulkotiloissa. Ulkoäänestysmahdollisuus on
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arvioitu tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa Prisma Lielahdessa, Citymarket
Linnainmaalla sekä kauppakeskus Westerissä. Näin ulkoäänestyspaikat
palvelevat eri puolella kaupunkia olevia äänestäjiä ja äänestys tulee
järjestetyksi ulkona myös sellaisissa paikoissa, joissa riittävä väljyys
ennakkoäänestyspisteessä on osin hankala toteuttaa sisätiloissa.
Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä
valmistelleet ohjeet eri vaaliviranomaisille ja nämä on lähetetty
keskusvaalilautakunnalle 10.2.2021. Ohjeissa käsitellään kuntavaalien
järjestämistä koronapandemian aikana. Nämä ohjeet täydentävät
oikeusministeriön vaaliohjeita.
Tampereen kaupungin vuoden 2021 kuntavaaleissa käytettävissä olisi
yhteensä 19 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa:
Keskusvirastotalo
Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (TESC)
Pääkirjasto Metso
Kaukajärven kirjasto
Kämmenniemen kirjasto
Nekalan palvelukeskus
Pappilanpuiston palvelukeskus
Pispan palvelukeskus
Pohjolan palvelukeskus
Citymarket Linnainmaa
Citymarket Turtola
Kauppakeskus Duo Hervanta
Kauppakeskus Ratina
Kauppakeskus Tullintori
Kauppakeskus Westeri
Prisma Kaleva
Prisma Koivistonkylä
Prisma Lielahti
Edellä mainittujen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkat aukioloajat
ilmenevät päätöksen liitteestä.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta/Katja Korhonen, Keskusvaalilautakunta/Juha
Perämaa
Liitteet

1 Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestysajat ja -paikat Tampereella

Kaupunginhallitus, 11.01.2021, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Päätös
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Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella kuntavaaleissa 2021 ovat
keskusvaalilautakunnan päätöksen perusteluosassa
esitetyt ennakkoäänestyspaikat ja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
aukioloajat ovat liitteen mukaiset.
Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään aukioloaikoihin
mahdollisesti tulevia vähäisiä muutoksia.
Kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset
merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.
Perustelut
Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.
-13.4.2021.
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 esittänyt
kaupunginhallitukselle ehdotuksensa yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi
ja niiden aukioloajoiksi.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta/Katja Korhonen, Keskusvaalilautakunta/Juha
Perämaa
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Juha
Perämaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Mustakallio ehdotti, että asia jätetään
pöydälle. Olga Haapa-aho kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli Mustakallion pöydällepanoehdotuksen saamaa
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Liitteet

1 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 vuoden 2021 kuntavaaleista
2 Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukiolot kuntavaalit 2021

Keskusvaalilautakunta, 15.02.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Perämaa, Lakimies
Päätösehdotus oli
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Merkitään otsikossa mainittu kaupunginhallituksen päätös tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 18.1.2021 § 21
keskusvaalilautakunnan valmisteleman esityksen yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista. Keskusvaalilautakunnan sihteerien aloitteesta
alkuperäistä päätösehdotusta täydennettiin siten, että uudeksi yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ehdotettiin Tampereen Messu- ja
Urheilukeskusta (TESC), ja siellä äänestyksen aukioloajoiksi arkisin kello
8.00-20.00 ja viikonloppuna kello 9.00-18.00. Kaupunginhallitus hyväksyi
keskusvaalilautakunnan valmisteleman ehdotuksen tällä tavoin
muutettuna.
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§ 130
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan 16.3.2021
- tiedeapurahatoimikunnan 9.3.2021
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja
kiinteistöpalvelut
§ 5 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta ASP-järjestelmän
mukaisten korkotukilainojen enimmäismäärän nostamiseksi, 23.03.2021
§ 6 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden
palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi, 25.03.2021
Henkilöstöjohtaja
§ 12 Omaehtoisen opiskelun kannustinrahojen myöntäminen vuonna
2021, 23.03.2021
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 79 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun
Kalevan kampukseen, hoitoala, 22.03.2021
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 64 Asiakaskokemuksen mallintamista koskevan asiantuntijatyön
hankinta, 18.03.2021
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 21 Raitiotiesuunnitelmien kilpailuttamisen konsulttipalveluiden
hankinta, 22.03.2021
§ 22 Liikenneturvallisuuskampanjan hankinta Hill&Knowltonilta,
22.03.2021
§ 23 Raitiotien osan 1 koeajojen liikennetarkasteluiden hankinta,
22.03.2021
§ 24 Tampereen raitiotien taidekoordinoinnin hankinta –
puitesopimuksen toisen optiovuoden käyttöönotto 2021–2022,
22.03.2021
§ 25 Ratikan taide: Hervannan kampuksen pysäkin taideteos, luonnoksen
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suorahankinta, 22.03.2021
§ 26 Ratikan taide: Opiskelijan pysäkin taide, toteutuksen suorahankinta,
22.03.2021
§ 27 Ratikan taide: Hakametsän pysäkin valotaide, toteutuksen
suorahankinta, 22.03.2021
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 19 Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -projekti ,
23.03.2021
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 23 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa,
matematiikka, fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, 24.03.2021
§ 24 Päätoimisen tuntiopettajan (uskonto, psykologia ja filosofia) viran
täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa, 24.03.2021
Pelastusjohtaja
§ 23 Akkutoimisten pelastusvälineiden yhteishankinta 2020-2022,
19.03.2021
§ 24 Monikäyttöpakettiauton hankinta, 19.03.2021
§ 25 Sopimus henkilötietojen käsittelystä Pelastustoimen
toimenpiderekisterissä (Pronto), 22.03.2021
Pormestari
§ 35 Tampereen kaupungin lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle,
22.03.2021
§ 36 Päihdehoitojen kehittäminen Tampereella - työryhmän nimeäminen,
24.03.2021
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 6 Korkojohdannaissopimuksen muokkaaminen ja uuden solmiminen
Nordea Bank Oyj:n kanssa , 22.03.2021
Strategiajohtaja
§ 15 Vuoden 2021 kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan tuotanto- ja
tilapalveluiden hankinta, 18.03.2021
Tietohallintojohtaja
§ 57 eVaka-tuotteen palvelumuotoilua koskevan asiantuntijapalvelun
tilaus Gofore Lead Oy:ltä, 22.03.2021
§ 59 Facta Hulevesilaskutus -sovelluksen jatkokehityksen tilaaminen CGI
Suomi Oy:ltä, 23.03.2021
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§ 131
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:7533/00.01.03/2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Esteellisyys
Lauri Lyly ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen kohdan 4)
käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella
ja hän poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi.
Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Kalervo Kummola toimi puheenjohtajana kohdan 4)
käsittelyn ajan.
Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta keskustelun kuluessa.
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeudenriskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa kohdan 5) käsittelyn aikana.
Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 29.3.2021 (TRE:161/00.03.01
/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 31.3.2021 (TRE:
532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi
/seutuyhteistyo/seutuhallitus/
3) Lautakuntiin menossa olevia asioita:
Yhdyskuntalautakunta 13.4.2021
Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2021
Asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.4.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 22.4.2021
Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.4.2021
4) Pormestarin vuosiloma
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5) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 31.3.2021
2 PSHP hallituksen asialista 29.3.2021
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Muutoksenhakukielto
§123, §124, §126, §127, §128, §131
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 §)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.03.2021

11/2021

32 (33)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus
§125, §129
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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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

