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Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2016
§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 17 Pöytäkirjan tarkastus
§ 18 Ei julkinen
§ 19 Ei julkinen
§ 20 Ei julkinen
§ 21 Hankejohtajan viran perustaminen Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle
Kehittämisohjelmat -palveluryhmään (TRE:6909/01.02.01/2016)
§ 22 Rakennuttamispäällikön viran nimikkeen muuttaminen rakennuttamisjohtajaksi
kaupunkiympäristön palvelualueella (TRE:6918/01.02.01/2016)
§ 23 Joukkoliikennepäällikön viran nimikkeen muuttaminen joukkoliikennejohtajaksi
kaupunkiympäristön palvelualueella (TRE:6899/01.02.01/2016)
§ 24 Palvelujohtajan virkojen (4) perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle
(TRE:6574/01.02.01/2016)
§ 25 Suunnittelujohtajan viran perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle konsernihallintoon
(TRE:6573/01.02.01/2016)
§ 26 Hallintoylilääkärin viran perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle konsernihallintoon
(TRE:6581/01.02.01/2016)
§ 27 Paikallinen virka- ja työehtosopimus psykologien palkanosien käytöstä liittyen psykologien
palkkausjärjestelmän muutoksiin. (TRE:6712/01.00.02/2016)
§ 28 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot (TRE:6778/01.03.01/2016)
§ 29 Palkitsemisen periaatteet ja tuloksellisuudesta palkitseminen vuonna 2017
(TRE:6838/01.03.01/2016)
§ 30 Ei julkinen
§ 31 Ei julkinen
§ 32 Ei julkinen
§ 33 Ei julkinen
§ 34 Ei julkinen
§ 35 Ei julkinen
§ 36 Ei julkinen
§ 37 Ei julkinen
§ 38 Ei julkinen
§ 39 Valtuuston puheenjohtajiston, kaupunginhallituksen jäsenten sekä lauta- ja johtokuntien
puheenjohtajien osallistuminen Hyvä johtamis- ja hallintotapa -koulutustilaisuuteen
Tampereella (TRE:7058/01.04.01/2016)
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§ 40 Vammaisneuvoston edustajien osallistuminen Henkilökuljetukset tulevaisuudessa seminaariin Tampereella (TRE:6307/01.04.01/2016)
§ 41 Ei julkinen
§ 42 Ei julkinen (jatkopykälä)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 22.11.2016
§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 44 Pöytäkirjan tarkastus
§ 45 Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan viran perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueelle yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmään ja suunnittelupäällikön viran
lakkauttaminen (TRE:7808/01.02.01/2016)
§ 46 Ei julkinen
§ 47 Maankäyttöpäällikön viran perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle
(TRE:7806/01.02.01/2016)
§ 48 Kulttuuri- ja taideyksikön johtajan viran perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle
konsernihallintoon (TRE:6860/01.02.01/2016)
§ 49 Ikäihmisten palvelulinjan päällikön viran perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle
konsernihallintoon (TRE:6860/01.02.01/2016)
§ 50 Suhdetoimintasihteerin viran lakkauttaminen konsernihallinnon tukipalveluista
(TRE:1592/01.02.01/2016)
§ 51 Kolmen ensihoitajan viran lakkauttaminen (TRE:7627/01.02.01/2016)
§ 52 Neljän ylipalomiehen viran muuttaminen paloesimiehen viroiksi (TRE:7541/01.02.01/2016)
§ 53 Asuntojohtajan viran nimikkeen muuttaminen asunto- ja kehityspäälliköksi elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueella (TRE:7807/01.02.01/2016)
§ 54 Työaikaa koskevan poikkeusluvan käyttöönottaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella
(TRE:5445/01.02.02/2016)
§ 55 Henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän uudistaminen (TRE:7865/01.03.01/2016)
§ 56 Tampereen kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
2017–2018 (TRE:7763/01.05.02/2016)
§ 57 Tukityöllistämisen periaatteet (TRE:7762/14.05.01/2016)
§ 58 Ei julkinen
§ 59 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokoukset vuonna 2017
(TRE:7647/00.00.03/2016)
§ 60 Ei julkinen
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Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 13.12.2016
§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 62 Pöytäkirjan tarkastus
§ 63 Konsernipalveluyksikkö Kopparin johtajan viran lakkauttaminen (TRE:8161/01.02.01/2016)
§ 64 Ei julkinen
§ 65 Virastomestarin viran lakkauttaminen Konsernipalveluyksikkö Kopparissa
(TRE:7479/01.02.01/2016)
§ 66 Palotarkastajan viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella
(TRE:8422/01.02.01/2016)
§ 67 Ylipalomiehen viran lakkauttaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella
(TRE:8337/01.02.01/2016)
§ 68 Vanhusasiamiehen viran lakkauttaminen hyvinvoinnin palvelualueen valvonta- ja
ohjausyksikössä (TRE:8428/01.02.01/2016)
§ 69 Paikallisneuvottelupyyntö työntekijän matkakorvauksista (TRE:7186/01.00.02/2016)
§ 70 Paikallinen sopimus sosiaalityöntekijöiden palkan määräytymisestä palkattoman
virkavapaan aikana heidän työskennellessään lyhyissä sijaisuuksissa sosiaalipäivystyksessä
(TRE:8490/01.03.01/2016)
§ 71 Ei julkinen
§ 72 Palkkausta ja palvelussuhdeasioita koskevien delegointien uudistaminen
(TRE:8480/00.02.01/2016)
§ 73 Organisaatiouudistuksesta aiheutuvat toimivallan siirrot eräissä henkilöstöasioissa
(TRE:8618/00.02.01/2016)
§ 74 Ei julkinen
§ 75 Ei julkinen
§ 76 Ei julkinen
§ 77 Ei julkinen
§ 78 Ei julkinen
§ 79 Ei julkinen
§ 80 Ei julkinen
§ 81 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsingissä 19.-20.1.2017 (TRE:7742/00.01.03/2016)
§ 82 Matkustussääntö 2017 - konsernimääräys (TRE:8486/00.01.01/2016)
§ 83 Tilapäisten sisäisten siirtyjien, harjoittelijoiden, koululaisten/opiskelijoiden,
vuosilomalaisten ja kausityöntekijöiden kesärekrytointi (TRE:8471/00.01.01/2016)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 24.1.2017
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
(TRE:169/00.00.03/2017)
§ 4 Liikuntajohtajan ja kirjastopalvelujohtajan virkojen nimikkeiden muuttaminen hyvinvoinnin
palvelualueella (TRE:8249/01.02.01/2016)
§ 5 Nimikemuutokset konsernihallinnossa (TRE:359/01.02.01/2017)
§ 6 Ei julkinen
§ 7 Ylihammaslääkärin viran nimikkeen muuttaminen johtavaksi ylihammaslääkäriksi avo- ja
asumispalveluissa (TRE:233/01.02.01/2017)
§ 8 Asianhallintapäällikön viran nimikkeen muuttaminen asiakirjahallintopäälliköksi
(TRE:7912/01.02.01/2016)
§ 9 Asiakaspalvelupäällikön viran perustaminen Hyvinvoinnin palvelualueelle Kasvatus- ja
opetuspalvelujen palveluryhmään (TRE:8998/01.02.01/2016)
§ 10 Paikallisneuvottelupyyntö turvallisuuskoordinaattoritehtäviin määrättyjen henkilöiden
tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta (TRE:4959/01.00.02/2016)
§ 11 Avo- ja asumispalvelujen vastaanottotoiminnassa noudatettavan paikallisen
virkaehtosopimuksen muuttaminen (TRE:413/01.00.02/2017)
§ 12 Paikallinen sopimus hammaslääkärien työajan pidentämisen kohdentamisesta
(TRE:375/01.02.02/2017)
§ 13 Ei julkinen
§ 14 Ei julkinen
§ 15 Ei julkinen
§ 16 Ei julkinen
§ 17 Ei julkinen
§ 18 Ei julkinen
§ 19 Ei julkinen
§ 20 Ei julkinen
§ 21 Ei julkinen
§ 22 Ei julkinen
§ 23 Ei julkinen
§ 24 Ei julkinen (jatkopykälä)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 21.2.2017
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26 Pöytäkirjan tarkastus
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§ 27 Organisaatiouudistuksesta johtuvat virkojen lakkauttamiset ja johtavassa asemassa olevan
toimen lakkauttaminen (TRE:8438/01.02.01/2016)
§ 28 Ei julkinen
§ 29 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen avo- ja asumispalvelujen asiakasohjausyksikköön
(TRE:262/01.02.01/2017)
§ 30 Hankekehitysjohtajan viran perustaminen Kehitysohjelmat-palveluryhmään elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueelle (TRE:813/01.02.01/2017)
§ 31 Virkojen lakkauttaminen sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmässä
(TRE:153/01.02.01/2017)
§ 32 Paikallinen virka- ja työehtosopimus sairaala- ja kuntoutuspalveluissa leikkaussalien
hoitohenkilöstölle maksettavasta ylipitkien leikkausten korvauksesta (TRE:9275/01.00.02/2016)
§ 33 Paikallinen virka- ja työehtosopimus sairaala- ja kuntoutuspalveluissa jonojen
purkamisesta lääkäreille sekä hoito-, sairaalahuolto-, välinehuolto- ja toimistohenkilöstölle
maksettavasta korvauksesta (TRE:182/01.00.02/2017)
§ 34 Paikallinen virka- ja työehtosopimus korotetun hälytysrahan maksamisesta sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen palveluryhmässä koskien lääkäreitä (TRE:166/01.00.02/2017)
§ 35 Paikallinen virka- ja työehtosopimus työaikapankin käytön jatkamisesta sairaala- ja
kuntoutuspalveluissa (TRE:9324/01.00.02/2016)
§ 36 Paikallinen sopimus perheneuvolan lääkäreiden hinnoittelumuutoksesta ja työajasta
(TRE:390/01.02.02/2017)
§ 37 Valtuustoaloite täyteen työaikaan palaamiseksi Tampereen kaupungilla toimistotöissä,
aika on ajanut ohi 6 h 45 min. työpäivien - Antti Ivanoff ym. (TRE:5279/01.00.01/2015)
§ 38 Ei julkinen
§ 39 Ei julkinen

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 21.3.2017
§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 41 Pöytäkirjan tarkastus
§ 42 Ei julkinen
§ 43 Hallintolakimiehen viran perustaminen konsernihallintoon (TRE:1571/01.02.01/2017)
§ 44 Ei julkinen
§ 45 Palotarkastajan viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella
(TRE:1692/01.02.01/2017)
§ 46 Palvelupäällikön virkojen (5) perustaminen Hyvinvoinnin palvelualueelle Kasvatus- ja
opetuspalvelujen palveluryhmään (TRE:9003/01.02.01/2016)
§ 47 Suunnittelupäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelualueen
kaupunkiympäristön suunnittelun viheralueet ja hulevedet -yksikköön
(TRE:1930/01.02.01/2017)
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§ 48 Ei julkinen
§ 49 Ei julkinen
§ 50 Lautakuntien talousarvio- ja strategiaseminaarit (TRE:1178/01.04.01/2017)
§ 51 Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan edustajien nimeäminen Suomen
Sinfoniaorkesterit ry:n 52. valtakunnallisille orkesteripäiville Mikkelissä
(TRE:1416/12.03.00/2017)
§ 52 Valtuuston kokousmenettelykoulutus Tampereella (TRE:1671/01.04.01/2017)
§ 53 Valtuuston perehdyttämistilaisuus Vierumäellä (TRE:1671/01.04.01/2017)
§ 54 Tampereen kaupungin henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
2017–2018 päivittäminen (TRE:7763/01.05.02/2016)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 25.4.2017
§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 56 Pöytäkirjan tarkastus
§ 57 Ei julkinen
§ 58 Tilannekatsaus muodollisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan siirtymisestä
(TRE:2971/00.01.03/2017)
§ 59 Kolmen johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen avo- ja asumispalvelujen lasten,
nuorten ja perheiden palvelulinjalle (TRE:2774/01.02.01/2017)
§ 60 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen avo- ja asumispalvelujen lasten, nuorten ja
perheiden palvelulinjalle (TRE:1207/01.02.01/2017)
§ 61 Luokanopettajan virkojen perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus- ja
opetuspalvelujen palveluryhmään (TRE:2724/01.02.01/2017)
§ 62 Palveluesimiehen viran perustaminen avo- ja asumispalvelujen psykososiaalisen tuen
palvelulinjalle (TRE:1478/01.02.01/2017)
§ 63 Nimikemuutokset avo- ja asumispalvelujen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla
(TRE:2050/01.02.01/2017)
§ 64 Henkilöstötilinpäätös vuonna 2016 (TRE:2268/02.02.01/2017)
§ 65 Ei julkinen
§ 66 Ei julkinen
§ 67 Ei julkinen
§ 68 Ei julkinen
§ 69 Ei julkinen
§ 70 Ei julkinen
§ 71 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 25.–
26.4.2017 (TRE:1433/01.04.01/2017)
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§ 72 Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille
museopäiville (TRE:1470/00.03.01/2017)
§ 73 Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari (TRE:2845/01.04.01/2017)
§ 74 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokouspäivän muuttaminen
(TRE:7647/00.00.03/2016)
§ 75 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kesäkuun kokouksen peruminen
(TRE:7647/00.00.03/2016)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 24.5.2017
§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 77 Pöytäkirjan tarkastus
§ 78 Virkojen lakkauttaminen avo- ja asumispalvelujen palveluryhmässä
(TRE:3138/01.02.01/2017)
§ 79 Ei julkinen
§ 80 Ei julkinen
§ 81 Ei julkinen
§ 82 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen Satakielen perheryhmäkotiin
(TRE:3501/01.02.01/2017)
§ 83 Ei julkinen
§ 84 Ei julkinen
§ 85 Ei julkinen
§ 86 Kuntien hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -juhlaseminaari
(TRE:8540/01.04.01/2016)
§ 87 Ei julkinen

