Palvelualoite
Ohje palvelualoitteen tekemisestä valtuustokaudella 2017-2021
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Ohje palvelualoitteen tekemiseen
Mikä on palvelualoite?

•

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan
palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

•

Palvelualoite on julkinen ja vireille tulleet palvelualoitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.tampere.fi/palvelualoite

•

On huomioitava, että palvelualoiteoikeus merkitsee mahdollisuutta aloitteen tekemiseen, mutta lopullinen
päätösvalta asiassa on kunnan luottamuselimillä.

•

Palvelualoite voidaan tehdä kaikista kaupungin palveluista ja toiminnoista lukuun ottamatta:
• lakisääteisiä viranomaistehtäviä
• strategista johtamista ja toimintaa
• toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö (ml.
konserniyhtiöt).

•

Palvelualoitteen voi tehdä Tampereen kaupungin jäsen eli henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu
kotikunta on Tampereen kaupunki (kunnan asukas) tai yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on Tampere.

Mistä palvelualoite
voidaan tehdä?

Kuka voi tehdä
palvelualoitteen?
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Ohje palvelualoitteen tekemiseen
Milloin palvelualoite
voidaan tehdä?

•

Palvelualoitteen voi tehdä 1.9.2018 lukien valtuustokauden 2017-2021 loppuun saakka.

•
•

Palvelualoite tulee tehdä kirjallisesti.
Sen tulee sisältää:
• Aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot. Kirjaa otsikkoon: palvelualoite.
• Selvitys siitä, mitä palvelua aloite koskee ja miten aloitteen tekijän ehdottama palvelun järjestämistapa olisi
kokonaistaloudellisesti edullisempi kuin kaupungin oma palvelu/toiminto
• Päiväys ja allekirjoitus

•

Jos palvelualoite sisältää julkisuuslain mukaisia liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne sisällyttää erilliselle asiakirjalle
ja merkitä selvästi.

•
•

Palvelualoite toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse.
Kirjaamon yhteystiedot:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti kirjaamo@tampere.fi
käyntiosoite Keskusvirastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16 C
postiosoite PL 487, 33101 Tampere

Palvelualoitteen muoto
ja mitä sen tulee
sisältää?

Minne palvelualoite
toimitetaan?
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Palvelualoitteen käsittelyprosessi

Kilpailutus
Lautakunta

Palvelualue
Hankintapäällikkö
Kirjaamo
Tarkistaa, täyttyvätkö
yleiset kriteerit:

Palvelualoite

Vastaanottaa
ja kirjaa
palvelualoitteen.

a) aloitteen tekijä on
kunnan jäsen ja
b) kohteena on
palvelu, josta voi
tehdä palvelualoitteen.
Ilmoitus tekijälle,
mikäli kriteerit
eivät täyty.

Konsernihallinnon
johtoryhmä

(tai muu toimivaltainen
viranhaltija tai toimielin)

(tai muu yksikkö)

Arvioi oman palvelun
kustannukset ja laadun
ja tekee vertailun
oman ja palvelualoitteessa ehdotetun
järjestämistavan välillä.
Vie asian konsernihallinnon johtoryhmän
käsittelyyn.

Käsittelee palvelualueen laatiman selvityksen ja tämän perusteella joko siirtää
asian takaisin palvelualueelle eteenpäin
vietäväksi tai päättää,
ettei palvelualoite anna
aihetta toimenpiteisiin.
Johtoryhmä arvioi koko
kaupungin näkökulmasta: a) onko aloite toteuttamiskelpoinen ja b)
onko aloitteessa ehdotettu järjestämistapa
kokonaistaloudellisesti
edullisempi kuin kaupungin itse tuottama
palvelu. Lisäksi johtoryhmä arvioi toimielinkäsittelyn tarpeen.

Päätös
kilpailutuksesta
lautakunnassa.
Palvelualoitteen
tarkoittaman muutoksen laajuudesta ja
vaikutuksista riippuen kilpailutuksesta päättäminen
voi kuulua myös
viranhaltijalle tai
muulle toimielimelle.

Kilpailutus
hankintalain mukaan
sekä hankintapäätös.
Kilpailutukseen voi
osallistua palvelualoitteen tekijä ja
muut toimijat.
Kilpailutuksen
voittajan kanssa
sopimus palveluhankinnasta.

Ilmoitus tekijälle ratkaisusta (ei muutoksenhakukelpoinen).
4

10.4.2019

Strategia- ja kehittämisyksikkö

