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Strategiajohtaja Reija Linnamaa:
”Tampereen kaupunkistrategiassa ja pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmassa todetaan, että Tampereen kaupungin toimintamalli arvioidaan ja uudistetaan kuluvalla valtuustokaudella. Tampereen yliopisto
toteutti monialaisen arvioinnin vuonna 2014.
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 8.12.2014, että Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamistyö käynnistetään soteuudistuksen ja toimintamallin arvioinnin pohjalta, ja että Tampereen kaupungin toimintamalli on uudistettu uuden valtuustokauden alkuun mennessä. Suunnittelukokous hyväksyi 12.1.2015 toimintamallin uudistusprojektin eli Tampere 2017 projektin alustavan vaiheistuksen. Samalla suunnittelukokous päätti, että Tampere 2017 –projektin ohjausryhmänä toimii
suunnittelukokouksen kokoonpano täydennettynä valtuustoryhmien puheenjohtajilla. Projektin käsittelyyn suunnittelukokouksessa osallistuvat
puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös kaupungin johtoryhmän jäsenet. Edelleen päätettiin, että toimintamallin uudistuksen projektisuunnitelmaa käsitellään 9.3.2015 suunnittelukokouksessa.
Suunnittelukokouksessa 12.1.2015 todettiin, että toimintamallin uudistuksen päälinjoista tulisi päättää jo vuoden 2015 aikana ja samalla sopia,
minkä asioiden osalta voidaan käynnistää toimeenpano. Tämän jälkeen
käydyissä keskusteluissa on noussut esiin, että toimintamallin uudistuksen päälinjoista tulisi päättää jo aiemmin, kesäkuussa 2015. Liitteenä oleva projektisuunnitelma on valmisteltu tämän aikataulun pohjalta. Suunnitelmaan sisältyy projektin ohjausryhmälle eli kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen täydennetylle kokoonpanolle päivän seminaari uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja linjauksista 12.5.2015.
Projektisuunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopulla. Vuosina 2016 ja 2017 korostuu organisaation toimintakyvyn
varmistaminen muutosprosessissa ja kouluttautuminen uuteen malliin.
Tavoitteena on, että vuoden 2017 budjetti valmistellaan uuden organisaation pohjalta. Uudistetun organisaation toiminta käynnistyy soveltuvin osin
1.1.2017 ja poliittisten toimielinten osalta 1.6.2017.
Tampere 2017 –projekti on tiukasti sidoksissa sote-uudistuksen etenemiseen ja Pirkanmaan sote-kuntayhtymän muodostamiseen. Soteuudistusta koskevat epävarmuudet ja mahdollinen aikataulun muuttuminen vaikeuttavat toteutuessaan merkittävästi toimintamallin uudistamista.
Mikäli sote-järjestämislain hyväksyntä siirtyy seuraavalle vaalikaudelle, tulee arvioida onko toimintamallin uudistuksen aikataulua muutettava.”

Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
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Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Tampere 2017 projektin projektisuunnitelman,
että kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen ohjausryhmäkokoonpanolle järjestetään seminaarimuotoinen ylimääräinen kokous 12.5.2015,
että suunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopussa,
että mikäli sote-järjestämislain hyväksyntä viivästyy olennaisesti, arvioidaan toimintamallin uudistuksen aikataulua uudelleen.
Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan lisäten siihen uuden toisen ponnen, joka kuuluu seuraavasti:
”että toimintamallin päälinjoista tehdään päätökset kesäkuuhun 2015
mennessä,”
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.
Merkittiin, että Tiina Elovaara saapui asian käsittelyn aikana klo 13.46 ja
samalla varajäsen Seppo Silvennoinen poistui kokouksesta.
Merkittiin, että Kari Hakari saapui asian käsittelyn aikana klo 13.54.
Merkittiin, että Leena Kostiainen saapui kokoukseen klo 14.20.
Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen ohjausryhmäkokoonpanolle järjestetään seminaarimuotoinen kokous ehdotetun 12.5. sijaan 13.5.2015.
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Päätös

Kaupunginhallitus päätti
hyväksyä Tampere 2017 projektin projektisuunnitelman,
että toimintamallin päälinjoista tehdään päätökset kesäkuuhun 2015
mennessä,
että kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen ohjausryhmäkokoonpanolle järjestetään seminaarimuotoinen ylimääräinen kokous 13.5.2015,
että suunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopussa,
että mikäli sote-järjestämislain hyväksyntä viivästyy olennaisesti, arvioidaan toimintamallin uudistuksen aikataulua uudelleen.
Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat Timo
Hanhilahti ja Lasse Oksanen klo 14.26.
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