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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika

22.06.2020, klo 13:00 - 15:23

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 290

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 291

Pöytäkirjan tarkastus

§ 292

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

§ 293

Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja
Pirkanmaan liitolle Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta 2020-2025

§ 294

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL4) -sopimus 2020-2023

§ 295

Hakametsän Sport Campus -hankkeen tilannekatsaus ja konsepti- ja
toteutuskilpailun käynnistyminen

§ 296

Ensihoitajien ja palomiesten virkojen perustaminen Pirkanmaan
pelastuslaitokselle

§ 297

Valtuustoaloite vähäpäästöisen ruoan lisäämiseksi ym. - Jaakko
Mustakallio ym.

§ 298

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

§ 299

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:15
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja
Taina Anneli, varajäsen, saapui 14:15
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 15:03
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:04, poistui 13:05
Lumme Kristiina, projektipäällikkö, saapui 13:04, poistui 13:05
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, saapui 13:04, poistui 13:05
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:06, poistui 14:12
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:06, poistui 14:12
Joonas Markus, projektipäällikkö, saapui 14:00, poistui 14:12
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 14:00, poistui 14:12
Kautto Esko, hallintopäällikkö, saapui 14:13, poistui 14:24
Järvelä Kristiina, palvelujohtaja, saapui 14:25, poistui 14:53
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 15:02, poistui
15:21
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Minna Minkkinen

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
30.06.2020

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 290
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 291
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Minkkinen ja Ilkka Sasi (varalle
Juhana Suoniemi ja Irja Tulonen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 29.6.2020.
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§ 292
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
TRE:500/00.00.03/2020
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 15.6.2020 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.
Liitteet

1 Valtuuston täytäntöönpanolista 15.6.2020
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Kaupunginhallitus, § 293, 22.06.2020
Kaupunginhallitus, § 281, 15.06.2020
§ 293
Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025
TRE:3121/00.01.02/2020
Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 293
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, projektipäällikkö
Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052 ja 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 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 2020-
2025 annetaan perustelutekstin mukainen lausunto Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, projektipäällikkö Kristiina Lumpeelle sekä
suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Asia jäi pöydälle 15.6.2020 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.
Tiedoksi
Haapio Tuula, Närhi Maritta, Patronen Mari, Päivänen Maria, Torppa-
Saarinen Eeva, Viitasaari Leena, Salkoaho Tuukka
Liitteet

1 Kh 15.6.2020 Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma 2020-2025 (luonnos)
2 Kh 15.6.2020 Lausuntopyyntö Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta 2020-2025

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.06.2020

23/2020

8 (28)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus, 15.06.2020, § 281
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 2020-
2025 annetaan perustelutekstin mukainen lausunto Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) ja Pirkanmaan liitto ovat pyytäneet
13.5.2020 lausuntoa Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaan 2020-2025. Sosiaali- ja terveyslautakunta
käsitteli Tampereen kaupungin lausuntoa kokouksessaan 4.6.2020 § 56
ja esitti sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.
Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää laatimaan valtuustokausittain
alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan
samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja
kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Suunnitelma on
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Viimeisin Pirkanmaan
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin vuosille 2017-2019 ja
hyväksyttiin Pshp:n valtuustossa 11.12.2017. Edellisen suunnitelman
aikataulu sovitettiin Sipilän hallituksen maakunta- ja sosiaali- ja
terveydenhuollon (sote) -muutoksen aikatauluihin järjestämisvastuun
siirtymisestä. Uudistus ei kuitenkaan toteutunut hallituksen kaaduttua.
Valmistelun aikaisen Pirkanmaan alueellisen yhteistyön tuloksena syntyi
toive sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämissuunnitelmasta.
Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista
järjestämissuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä nähtiin kuitenkin tärkeänä
ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä
kehittämistä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on strateginen
palveluiden kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja, jonka
avulla voidaan myös edistää tuloksellisuutta palveluissa. Yhdistetyn
järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien
kokouksessa 25.10.2019, ja se päätettiin laatia vuosille 2020-2025.
Suunnitelman laadinta on myös yhdistetty sisällöllisesti Pirkanmaalla
toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja
suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin,
kuten tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan.
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Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu väestön hyvinvoinnin tila ja
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu myös
kaikkia palveluita läpileikkaavat painopisteet, jotka Pirkanmaan
järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat
valitsivat joulukuussa 2019.
Palveluiden järjestäminen -osuudessa esitellään alla näkyvät
palvelukokonaisuudet, jotka sisältävät valitut läpileikkaavat painopisteet:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut
Päivystys, kiireellinen hoito ja ensihoito
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Aikuisten psykososiaalisen tuen palvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Kuntoutus
Tukipalvelut
ICT ja tiedolla johtaminen
Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden nykytilanne,
palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset hankkeet tai
hallitusohjelman kehittämistarpeet. Näistä on johdettu Pirkanmaalla
toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet.
Palvelukokonaisuuskohtaiset toimenpiteet ja mittarit löytyvät kunkin
tekstiosuuden lopusta. Toimenpiteet on luokiteltu painopisteiden
mukaisesti.
Tampereen kaupunki katsoo, että yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä palvelua Pshp:n alueella.
Palvelukokonaisuuskohtaisiin sisältöihin Tampereen kaupunki esittää
seuraavia muutoksia:
Luku 4:
4. Kuntien ja eri toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyötarve vahvemmin
esille suunnitelmaan. Kaikki asiakkaat eivät ole yhteisiä, mutta
integraation mahdollistaminen eri tavoin eri palveluissa asiakastarpeen
mukaisesti edellyttää yhteistyötä.
4.2. Sosiaalipalveluiden ja perustason mielenterveys- ja
päihdepalveluiden tarjoaminen perusterveydenhuollossa (Tulevaisuuden
sote-keskus) tulee ottaa vahvemmin esille suunnitelmassa.
4.5. Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteistyön
vahvistaminen sekä yhteisten työmuotojen kehittäminen erityisen
vaikeahoitoisten lasten hoidon varmistamiseksi tulee tuoda paremmin
esille suunnitelmassa.
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4.5. Perhetukikeskus Päiväperhon toiminnan laajentaminen
maakunnalliseksi tulisi sisällyttää suunnitelmaan. (Päihdeongelmaisten
raskaana olevien tai pienten lasten perheiden palvelut).
4.6. Kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja välitystilitoiminta tulisi
sisällyttää suunnitelmaan.
4.7. Ikäihmisten ennalta ehkäisevät ja toimintakykyä tukevat palvelut
tulee tuoda paremmin esille suunnitelmassa.
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
luonnos päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja
hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Pirkamaan
sairaanhoitopiirin valtuusto. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen
Tampereen kaupunki hyväksyy järjestämissuunnitelman
sosiaalipalveluiden (tai koko suunnitelman) osalta.
Tiedoksi
Haapio Tuula, Närhi Maritta, Patronen Mari, Päivänen Maria, Torppa-
Saarinen Eeva, Viitasaari Leena, Salkoaho Tuukka
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle, projektipäällikkö Kristiina Lumpeelle sekä
suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Jaakko Stenhäll liittyi kokoukseen.
Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Minna Minkkinen kannatti Sasin ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Liitteet

1 Kh 15.6.2020 Lausuntopyyntö Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta 2020-2025
2 Kh 15.6.2020 Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma 2020-2025 (luonnos)

Tampere
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.06.2020

23/2020

11 (28)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 294
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL4) -sopimus 2020-2023
TRE:8166/00.01.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön,
asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020-2023 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja johtaja Teppo Rantaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Sopimusmenettely
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä on solmittu
vuodesta 2011 alkaen hallituskauden mittainen maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus (MAL1, MAL2 ja MAL3). Sopimuksella tuetaan
kaupunkiseudun kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista ja
vähähiilistä liikkumista. Toteutettavat ratkaisut perustuvat valtuustojen
hyväksymään Rakennesuunnitelmaan 2040. Sopimus nojaa kaikkien
kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja
yhteistyön vahvistamisesta. Sopimus on luonteeltaan poliittinen.
Sopimuksella kunnat sitoutuvat muun muassa konkreettisiin
asuntotuotantotavoitteisiin ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio
sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa
joukkoliikenteen ml. raideliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.
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Sopimuksen hyväksyvät valtuustot, ja sen poliittista valmistelua ohjaa
seutuhallitus. Valmistelua tukevat seudun kuntajohtajakokous,
seudulliset työryhmät ja seututoimiston asiantuntijat. Sopimuksen
toteutumista seurataan vuosittain.
MAL-menettely on osa hallitusohjelmaa, ja se on käynnistynyt Tampereen
kaupunkiseudun ja valtion pilottisopimuksella 2010-2011. Sopimus on
kohdennettu aikaisemmin vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun
kaupunkisedulle. Pääministeri Marin hallitusohjelmassa menettelyn
laajentamisesta Lahden, Kuopion ja Jyväskylän seuduille on linjaus.
Sopimuksen sisältö
MAL-sopimusluonnoksen 2020-2023 (MAL4) pääsisällöt ovat 1. Kestävä ja
vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä sekä 2. Asumisen
ja elinympäristön laatu. Sopimuksen fokus on kaupunkiseudun sisäinen
toimivuus.
Sopimuksessa kuvataan myös keskeisiä lähtökohtia sekä muita
sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeitä valtion toimenpiteitä, muun
muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sopimuksen
pitkäjänteisyyttä kuvataan 12-vuotisen tavoitetilan sen kehityspolun
kautta. Sopimuksen varsinaiset toimenpiteet koskevat vuosia 2020- 2023.
Ne ovat keskeisimpiä ja sopimusosapuolten yhteistyötä edellyttäviä
toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Sopimus
päivitetään vuonna 2023, jolloin sovitaan seuraavan nelivuotiskauden
konkreettisista toimenpiteistä ja rahoituksesta.
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun neuvotteluryhmä ovat 29.5.2020
saavuttaneet neuvottelutuloksen MAL-sopimukseksi 2020-2023.
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus päätti hyväksyä
kokouksessaan 12.6.2020 § 74 MAL-sopimuksen 2020-2023
neuvottelutuloksen 29.5.2020, lähettää neuvottelutuloksen jäsenkuntien
valtuustojen käsiteltäväksi ja esittää, että valtuustot hyväksyvät
sopimusehdotuksen yhdenmukaisena. Valtio tekee sopimuksesta
valtioneuvoston päätöksen.
Yksittäisiä nostoja sopimuksesta koskien erityisesti hankkeita
Tampereella:
Raitiotie
Sopimusosapuolet edistävät Tampereen raitiotien suunnittelua ja
rakentamista pitkänteisesti. Valtio osoittaa rakenteilla olevan raitiotien
osan 1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaiheeseen ja
toteutukseen avustusta enintään 30 prosenttia ja enintään 5,448 milj.
euroa. Edelleen valtio osoittaa osan 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen
avustusta enintään 24,87 milj. euroa sisältäen jo aiemmin myönnetyn
15,95 milj. euron valtuuden (lisäys noin 10 milj. euroa).
Edelleen valtio osoittaa seuturaitiotien laajentamista koskevaa
yleissuunnittelun avustusta 30 prosenttia kustannuksista ja enintään 0,46
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milj. euroa. Valtion osallistumisen alustavana lähtökohtana raitiotien
laajentamisessa voidaan pitää nykyisen ja aiempien MAL-sopimuskausien
kustannusjakoa kaupunkiseudun raitiotiehankkeissa.
Lähijuna
Sopimusosapuolet pyrkivät pitkäjänteisesti kehittämään seudun
lähijunaliikenteen toimivuutta ja houkuttelevuutta. Lähijunaliikenteen
pilotti toteutetaan 15.12.2019 - 31.12.2020. Valtion tavoitetilana on jatkaa
henkilöjunaliikenteen hankintaneuvotteluissa vuoden 2020 jälkeisessä
tilanteessa vähintään nykyisen pilotin tasoisena. Seudun
lähijunaliikenteen edellytyksiä parannetaan. Tesoman junaseisake
rakennetaan valtion ja Tampereen yhteistyössä. Hankkeen
kustannusarvio on 4,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 50 prosenttia ja
enintään 2,1 milj. euroa ja Tampereen kaupungin osuus 50 prosenttia ja
2,1 milj. euroa.
Muut
Valtio ja Tampere jatkavat eri liikennemuotojen kehittämisen kannalta
keskeisen Vaitinaron liittymän (vt 12/ kt 65) suunnittelua vuosina 2022-23.
Tiesuunnitelma laaditaan kustannusjakoperiaatteella 50/50 prosenttia.
Tiesuunnitelman laatimisen kokonaiskustannusarvio on 2 milj. euroa,
josta valtion osuus 1 milj. euroa ja Tampereen osuus 1 milj. euroa.
Hankkeen toteutuksesta ja sitä koskevista osapuolten rahoitusosuuksista
neuvotellaan MAL-sopimuksen päivityksen yhteydessä.
Tampereen kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyössä Tampereen
asemakeskuksen ja henkilöratapihan kokonaisuuden valmistelua
myöhemmin sovittavaa toteutusta varten.
Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen järjestelyratapihan
yhdyskuntarakenteellisten estevaikutusten vähentämisen yhteistyötä
sekä mahdolliseen uuteen sijoituspaikkaa liittyvää selvitystyötä.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Päivi Nurminen/Tampereen kaupunkiseutu
Liitteet

1 Kh 22.6.2020 MAL4-sopimus Treen seutu neuvottelutulos 29.5.2020
2 Kh 22.6.2020 MAL-menettelyn kehitys ja sopimusnostot
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§ 295
Hakametsän Sport Campus -hankkeen tilannekatsaus ja konsepti- ja toteutuskilpailun
käynnistyminen
TRE:5665/00.01.05/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 ja hankejohtaja Tero
Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Hakametsän Sport Campus -hankkeen tilannekatsaus ja konsepti- ja
toteutuskilpailun käynnistyminen merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle ja
projektipäällikkö Markus Joonakselle. He olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Hakametsä Sport Campus -hankkeen tavoitteena on luoda Tampereen
Hakametsän alueelle uudenlainen liikunnan ja urheilun keskittymä.
Hanke tulee sisältämään runsaasti uudisrakentamista sekä alueella
olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Valmistuessaan
Hakametsä Sport Campus tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet
liikunnan harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilijoille,
liikuntaliiketoiminnalle sekä tutkimus- ja kehitystyölle.
Hakametsän alueen kehittämisen lähtökohta on Tampereen Kansi ja
Areena -hankkeen monitoimiareenan valmistuminen jääkiekon
liigakaudelle 2021-2022, jolloin Hakametsässä nyt toimivat tamperelaiset
jääkiekkoseurat (Tappara ja Ilves) siirtyvät harjoittelemaan ja pelaamaan
ottelunsa monitoimiareenalle. Kehityshankkeen ytimessä on vuonna
1965 valmistunut Hakametsän jäähalli tulevine toimintoineen sekä
alueen asunto-, palvelu- ja liikerakentaminen. Hakametsä Sport Campus
on tamperelaisten, alueellisten että valtakunnallisten urheiluseurojen ja -
järjestöjen, huippu-urheilutoimijoiden, julkisten ja kaupallisten
liikuntapalveluiden, maankäytön suunnittelijoiden, kiinteistökehittäjien
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sekä muiden toimintaan liittyvien sidosryhmien välisen yhteistyön tulos.
Yhteistyö on suunnittelun kulmakivi hankkeen alusta loppuun ja se jatkuu
myös toiminnan käynnistyessä.
Yhdessä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa luodun vision mukainen
Hakametsä Sport Campus on merkittävä koulutuksen, harjoittelun,
tutkimuksen ja toimintojen keskittymä: liikunnan ja huippu-urheilun uusi
keskus. Se on alan uuden liiketoiminnan innovaatio- ja kehitysympäristö
ja veturi liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja viennin kasvulle. Monien
eri lajien ja liikuntaliiketoiminnan toimiminen samalla alueella lisää
innovaatioita, yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia. Alueelle syntyy uusia
työpaikkoja ja mahdollisuuksia monipuoliseen liiketoimintaan.
Kaupallisten toimijoiden läsnä-olo alueella edistää kustannustehokkuutta
ja palvelutarjontaa sekä luo elinkeinoelämälle kasvumahdollisuuksia.
Hakametsä Sport Campus sisältää kansalaisten käyttöön tarkoitetun
monipuolisen liikuntapalveluiden alueen, joka kutsuu eri lajien ja
liikuntamuotojen harrastajat iästä riippumatta viihtymään liikunnan
parissa. Lisäksi Sport Campus toimii (tamperelaisen) seuraurheilun,
koululiikunnan, kuntoutuksen ja työkykytoiminnan sekä tulevien huippu-
urheilijoiden tukikohtana. Sport Campus edistää huippu-urheilun
olosuhteita huomioiden urheilijan koko polun, mahdollistaen
harjoittelun, opiskelun, asumisen ja muut huippu-urheilijaksi
kehittymiseen vaikuttavat asiat.
Tavoiteltava aluekokonaisuus tiivistää Tampereen kasvavaa
kaupunkirakennetta ja muodostaa osan Kaleva-Hakametsä-
paikalliskeskusta. Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksen
tuntumaan kehittyvä paikalliskeskus tukeutuu jatkossa voimakkaasti
joukkoliikenneyhteyksiin, kuten vuonna 2021 valmistuvaan Tampereen
Ratikkaan. Sen ytimenä on Sarvijaakonaukion vaihto-pysäkki, joka tekee
alueesta merkittävän liikenteellisen solmukohdan. Matkaa pysäkiltä
Hakametsän Sport Campukselle on runsaat neljäsataa metriä.
Hakametsän alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja
pyöräillen on erinomainen
Kaupunginhallituksen hyväksyi 16.9.2019 § 389 Hakametsä Sport Campus
-hanketta koskevan alueen kehittämisen konsepti- ja toteutuskilpailun.
Päätöksen mukaisesti valmisteltu kilpailu voidaan käynnistää kesäkuussa
2020. Kilpailun tavoitteena on löytää toimiva kokonaiskonsepti
Hakametsän jäähallin alueelle. Kehitettävä alue on kaava-alue 8792
Hakametsän urheilualueen uudistaminen. Alueen koko noin 14
hehtaaria. Kilpailulla etsitään konseptia ja konseptin toteuttajaa. Kilpailun
valmistelua on ohjannut pormestari Lauri Lylyn 5.9.2018 § 120 nimeämä
Hakametsän alueen kehittämistä ohjaava työryhmä.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Pekka Ranta
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§ 296
Ensihoitajien ja palomiesten virkojen perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle
TRE:3739/01.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Olli-Pekka Ojanen
Valmistelijan yhteystiedot
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100, 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 pelastuslaitokselle perustetaan kuusi ensihoitajan virkaa ja
kaksitoista palomiehen virkaa 1.10.2020 alkaen.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintopäällikkö
Esko Kautolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana.
Kalervo Kummola poistui ja varajäsen Anneli Taina liittyi kokoukseen.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella on
yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu Pirkanmaan pelastuslaitoksen
toteuttamasta ensihoitopalvelun toimintakokonaisuudesta Pirkanmaalla.
Ensihoito on Pirkanmaan pelastuslaitoksen hallinnossa erillinen
talouskokonaisuus ja sillä on nollatulostavoite. Ensihoidon
kustannuksista vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt 25.5.2020
pidetyssä kokouksessaan, että ensihoidon palvelutuotannossa jatketaan
vuoden 2019 toteutuksen mukaisesti, sillä erotuksella, että Urjalassa
toteutetaan ns. hybridiyksikkö ja Virroilla ja Ruovedellä pilotoidaan
ensihoitoa, johon yhdistyy kotiin vietävät palvelut.
Tehty päätös tulee laajentamaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen
vastuualuetta Urjalan osalta. Pelastuslaitos tulee toteuttamaan ja
vastaamaan ensihoitopalvelusta ympärivuorokautisesti (24/7) Urjalan
kunnan alueella. Urjalassa ambulanssivalmius tullaan toteuttamaan
pilottiluonteisesti moniviranomaisyksikkömallilla (ns. hybridiyksikkö).
Henkilöstönä toimivat hoitotason ensihoitaja ja palomies -työpari siten,
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että työparilla on tarvittavat perustaidot ja tiedot molemmista
tehtäväkentistä sekä tarvittava erikoisosaaminen. Toimintamallin
perusajatuksena on raja-aidat rikkova viranomaisyhteistyö ja
voimavarojen kustannustehokas hyödyntäminen. Yksiköllä on
terveystoimen osalta täysimääräinen hoitotason ambulanssin kyvykkyys,
sekä pelastustoimen osalta osittainen kyvykkyys. Toiminnan
laajentuminen tulee edellyttämään ensihoitajan ja palomiehen virkojen
perustamista.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttamassa ensihoitopalveluissa
ambulanssien henkilöstönä työskentelee sekä terveydenhuollon
henkilöitä että palomiehiä. Ensihoidossa työskentelevät henkilöt
käyttävät välillisesti tehtävissään lääkärille kuuluvaa toimivaltaa potilaita
tutkiessaan, hoitaessaan, lääkitessään sekä päättäessään potilaan
jatkohoidoista. Pirkanmaan pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan on
tarkoituksenmukaista perustaa ensihoitajien työsuhteet virkoina.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen pohjoisella pelastusalueella
pelastustoimen ympärivuorokautisen valmiuden parantamiseksi sekä
työsuojelunäkökulma huomioiden on Vilppulan ja Virtain paloasemien
ympärivuorokautinen valmius nostettava kahteen (2) palomieheen.
Tähän asti yksi (1) palomies on ollut arkisin työvuorossa klo 16-07 ja
viikonloppuisin 24 tunnin työvuorossa.
Esitetään, että Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan kuusi (6)
ensihoitajan ja kaksitoista (12) palomiehen virkaa 1.10.2020 alkaen.
Urjalan hybridiyksikköön sijoittuu kuusi (6) ensihoitajaa ja kuusi (6)
palomiestä. Kuusi (6) palomiehen viroista sijoitetaan pohjoiselle
pelastusalueelle.
Ensihoitajien palkkauskustannuksista vastaa Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja palomiesten palkkakustannukset on otettu huomioon
pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviossa.
Perustettavien virkojen tiedot:
Ensihoitaja (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/ensihoito
Nimike: 75189 ensihoitaja (hoitotaso)
Kustannuspaikka: 185300
Esimies: Isotalo Matti, pelastuspäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 535,10 euroa/kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 03HOI030 taso 2
Asema: 0
Sopimus: KVTES
Työaika: 93, paloalan työaika, työsuojelupiirin myöntämä poikkeustyöaika
24h/vrk, 42h/vko
Palomies (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue
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Nimike: palomies
Kustannuspaikka: 185175
Esimies: Paunila Jyrki, palopäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 031,44 euroa/kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 50104018
Sopimus: TS
Työaika: poikkeusluvan mukainen
Palomies (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Pohjoinen pelastusalue
Nimike: palomies
Kustannuspaikka 185201
Esimies: Salmela Mika, palopäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 031,44 euroa kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 50104018
Sopimus: TS
Työaika: poikkeusluvan mukainen
Tiedoksi
Olli-Pekka Ojanen, Kari Alanko, Matti Isotalo, Teemu-Taavetti Toivonen,
Jutta Heikkilä, Krista Kurppa, Sirkku Pispala, Sanna Latosaari, Päivi Aalto,
Saija Micklin
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Kaupunginhallitus, § 297, 22.06.2020
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 89, 11.06.2020
§ 297
Valtuustoaloite vähäpäästöisen ruoan lisäämiseksi ym. - Jaakko Mustakallio ym.
TRE:6927/11.00.01/2018
Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 297
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678 ja
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Jaakko Mustakallion ym. aloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden palvelujohtaja
Kristiina Järvelälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Jaakko Mustakallio, Pirkanmaan Voimia Oy, Kristiina Järvelä, Tuija
Viitasaari
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Pirkanmaan Voimian lausunto

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 11.06.2020, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:
"Tampereen kaupunki ottaa tavoitteeksi vähentää neljänneksellä liha- ja
maitotuotteiden kulutusta päiväkodeissa ja kouluissa vuoteen 2025
mennessä ja tavoite otetaan osaksi valmistelussa olevaa Voimian
ilmastotiekarttaa. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava
suunnitelma ja ohjeistus, jossa huomioidaan sekä kouluruokailun että
varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset, jotka kannustavat lisäämään
kotimaista kasvisruokaa, ja molempien pohjana ovat kansalliset
ravitsemussuositukset."
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Jaakko Mustakallion ym. aloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Jaakko Mustakallio ym. esittävät valtuustoaloitteessaan (22.10.2018), että
Tampereen Voimia tekee selvityksen valmistamansa ruoan raaka-
aineiden ilmastovaikutuksista ja suunnitelman vähäpäästöisemmän
ruoan tarjoamiseksi kaikille ruokavalioille. Lisäksi esitetään, että
Tampereen kaupunki siirtyy tarjoamaan kasvisruokaa päiväkodeissa ja
kouluissa aina oletusvaihtoehtona ja tarjoaa sekaruokavalion mukaista
ruokaa sitä haluaville.
Pirkanmaan Voimian lausunto on liitteenä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Kokouskäsittely
Hanna Salo teki seuraavan toivomusponsiesityksen, jota
varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti: "Tampereen kaupunki ottaa
tavoitteeksi vähentää neljänneksellä liha- ja maitotuotteiden kulutusta
päiväkodeissa ja kouluissa vuoteen 2025 mennessä ja tavoite otetaan
osaksi valmistelussa olevaa Voimian ilmastotiekarttaa. Tavoitteen
tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja ohjeistus, jossa
huomioidaan sekä kouluruokailun että varhaiskasvatuksen
ruokailusuositukset, jotka kannustavat lisäämään kotimaista
kasvisruokaa, ja molempien pohjana ovat kansalliset
ravitsemussuositukset."
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli
äänestettävä.
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Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän pohjaehdotus Jaa, Hanna Salon
toivomusponsisesitys Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Hanna Salon toivomusponsiesitys hyväksyttiin äänin 7-
5, 1 tyhjä.
Äänestykset
Esittelijän pohjaehdotus Jaa, Hanna Salon ponsiesitys Ei
Kyllä
Anne-Mari Jussila
Matti Joki
Terhi Kiemunki
Seppo Kovala
Aku Sajakorpi
Ei
Noora Tapio
Hanna Salo
Matti Helimo
Sofia Julin
Johanna Loukaskorpi
Antti Hiitti
Joni Lehtimäki
Tyhjä
Leena Rauhala
Liitteet

1 Sikula 11.6.2020 Valtuustoaloite
2 Sikula 11.6.2020 Pirkanmaan Voimian lausunto
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§ 298
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:
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 10.6.2020
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 11.6.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 17.6.2020
pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan
edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 9.6.2020
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston
11.6.2020
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä
jätehuoltopalvelut
§ 18 Lausunto Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle Lassila &
Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta, 16.06.2020
§ 19 Kaavoituksen lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle Tampereen
seudullisen raitiotiehankkeen YVA -päätösasiassa, 16.06.2020
§ 20 Lausunto Mustavuori Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta,
18.06.2020
§ 21 Lausunto Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n
ympäristölupahakemuksesta, 18.06.2020
Hankejohtaja
§ 49 Tammelan asuinkerrostalojen energiatehokkuutta käsittelevä
selvitys, lisätyö, 16.06.2020
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 118 Tuntiopettajan virkasuhteen täyttämättä jättäminen , 15.06.2020
§ 119 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Pyynikin
kampukseen 3.8.2020 alkaen, 16.06.2020
§ 120 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan
kampukseen 1.8.2020 alkaen, 16.06.2020
§ 121 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan
kampukseen 1.8.2020 alkaen, 17.06.2020
§ 122 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan
kampukseen 1.8.2020 alkaen, 18.06.2020
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§ 123 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen
1.8.2020 alkaen, 18.06.2020
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 77 Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen ohjelmatyön
asiantuntijatyön pienhankinta ilman kilpailuttamista, 12.06.2020
§ 79 Tapahtumapalveluihin liittyvän asiantuntijatyön hankinta , 17.06.2020
§ 82 Hankintaoikaisupäätös Startup-talon käyttöoikeussopimus,
18.06.2020
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 69 Uranraitin tukiseinän verhousurakka, 16.06.2020
§ 71 Tampereen raitiotien suunnitteluohjeen hankinta, lisätyön
tilaaminen AFRY Finland Oy:ltä, 16.06.2020
§ 72 Hervannan baana vaihe 2 urakka, 16.06.2020
§ 70 Öljyvahingon jälkitorjuntaviranomaisen nimeäminen, 16.06.2020
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 15 Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta
Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä, 12.06.2020
§ 16 Hyvän mielen Suomi -hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen,
17.06.2020
Konsernijohtaja
§ 73 Konsernihallinnon palvelujen hinnat 1.1.2020 alkaen, 15.06.2020
§ 77 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen viranhaltijan virheestä
koituneesta vahingosta, 17.06.2020
§ 74 Konsernimääräys: Päätöksenteko henkilöstöasioissa, 15.06.2020
§ 75 Konsernimääräys: Tietosuojaan ja rekisteripitoon liittyvät
vastuuroolit, 15.06.2020
§ 76 Konsernimääräys: Tampereen kaupungin laskutus- ja perintäohje,
15.06.2020
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 126 Sosiaalityöntekijän viran määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen
Gerontologisessa sosiaalityössä, 15.06.2020
Pelastusjohtaja
§ 55 Kevytkuorma-auton nelivetoisen alustan hankinta, 16.06.2020
§ 57 Sopimus ensihoidon suojavaatehankintoja koskevasta
hankintayhteistyöstä, 18.06.2020
Pormestari
§ 78 Vieraanvaraisuus Nordens Hus - Pohjolan Talo r.f.:lle 4.11.2020,
12.06.2020
§ 79 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen
valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 97.
vuosikokoukseen Helsingissä, 16.06.2020
§ 80 Avustus Tampereen ylioppilaskunnan kunniaesineistön
perustamiskustannuksiin sekä vieraanvaraisuus Tampereen
ylioppilaskunnan kunniaesineistön vihkimistilaisuuden osallistujille
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24.10.2020, 16.06.2020
§ 81 Alueellisen jätehuoltolautakunnan osallistuminen
koulutustilaisuuteen ja tutustuminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
toimintaan, 16.06.2020
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 13 Taaleri Allokaatio 50 -rahasto-osuuden myyminen ja Taaleri Impakti -
rahasto-osuuden ostaminen, 17.06.2020
§ 14 Tarpeettoman pankkitilin lopettaminen OP Osuuskunnassa,
18.06.2020
§ 15 Tuomi Logistiikka Oy:n konsernitilin luottolimiitin korottaminen,
18.06.2020
Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 51 Rakennuttamispäällikön viran täyttäminen ilman julkista hakua,
16.06.2020
§ 54 Katuinsinöörin viran täyttäminen katutilavalvonnassa, 17.06.2020
Strategiajohtaja
§ 17 Hankintojen kehittämisen asiantuntijapalvelun ja valmennusten
pienhankinta Valor Partners Oy:ltä, 12.06.2020
§ 18 Osallistuva budjetointi -projekti, 17.06.2020
Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Rakennustarkastajan viran täyttäminen rakennusvalvonnassa,
18.06.2020
Talousjohtaja
§ 5 Talouden ohje: Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkarakenteiden
muuttaminen, 16.06.2020
Tietohallintojohtaja
§ 55 TampereFacta Hulevesiosion jatkokehityksen tilaus CGI Suomi Oy:ltä,
15.06.2020
§ 56 Toyme HSEQ -työturvallisuusjärjestelmän hankinta Monetra
Pirkanmaa Oy:ltä, 15.06.2020
§ 57 Asiantuntijatyön tilaus PALM-työkalun vaatimusmäärittelystä Gofore
Oy:ltä, 16.06.2020
§ 59 Joukkoliikenteen suunnittelu- ja vuorovaikutusjärjestelmän hankinta,
17.06.2020
§ 60 Perustietotekniikka- ja integraatiopalveluiden palvelusopimusten
muuttaminen, 18.06.2020
§ 58 Vuodelta 2019 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan
allokointi Kotidigi-projektille - Sosiaali- ja terveyspalvelut, 16.06.2020
Viestintäjohtaja
§ 4 Tampere.fi-verkkopalvelun uudistaminen -projekti, 12.06.2020
Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 13 Ympäristötarkastajan viran täyttäminen kestävä kaupunki -
palveluryhmän ympäristönsuojelussa, 16.06.2020
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§ 299
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:8010/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja
turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja johtaja Mikko Nurmiselle. Perttula
oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 5) ja Nurminen kohdan 7)
käsittelyn ajan.
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.
Perustelut
1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 17.6.2020 (TRE:
680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
2) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
maakuntahallituksen esityslistan 22.6.2020 (TRE:180/00.03.01/2020).
Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä
osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
3) Vammaisneuvoston lausunto vammaispalveluiden tilanteesta
4) Lautakuntiin menossa olevia asioita
5) COVID-19-epidemian tilannekuva
6) Kaupunginhallituksen kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut.
Jatketaan keskustelua itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn
kehittämisestä.
7) Kaupunginhallitus sai tilannekatsauksen Tarastenjärven ja Tarasten
Kiertotalousalueen laajennuksesta.
Liitteet

1 Seutuhallituksen asialista 17.6.2020
2 Maakuntahallituksen asialista 22.6.2020
3 Vammaisneuvoston lausunto vammaispalvelujen tilanteesta
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Muutoksenhakukielto
§292, §293, §294, §295, §297, §299
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
§296
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.

