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Kaupunginvaltuusto, kokous 12.9.2016
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 5 Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon (TRE:5137/00.00.03/2016)
§ 6 Kaupunginhallituksen varajäsenen vaali (TRE:7684/00.00.03/2014)
§ 7 Yhdyskuntalautakunnan jäsenen vaali (TRE:7689/00.00.03/2014)
§ 8 Eron myöntäminen Tiina Elovaaralle kaupunginhallituksesta ja uuden jäsenen vaali
(TRE:5205/00.00.03/2016)
§ 9 Eron myöntäminen Timo Hanhilahdelle kaupunginhallituksesta ja uuden jäsenen vaali
(TRE:5213/00.00.03/2016)
§ 10 Eron myöntäminen Terhi Kiemungille osaamis- ja elinkeinolautakunnasta ja uuden jäsenen
vaali (TRE:5216/00.00.03/2016)
§ 11 Riina-Eveliina Eskelisen luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja
tarkastuslautakunnan jäsenen vaali (TRE:4921/00.00.03/2016)
§ 12 Eron myöntäminen Pekka Suhoselle Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali (TRE:4538/00.00.03/2016)
§ 13 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2017 (TRE:4923/00.00.03/2016)
§ 14 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Tampereella (TRE:4186/00.01.02/2016)
§ 15 Vellamonkodit Oy:n osakkeiden myynti, päiväkotirakennuksen osto ja akordi
(TRE:6056/02.04.00/2015)
§ 16 Asemakaava nro 8186, Kissanmaa, asemakaavan tarkistaminen, ympäristön säilyttäminen
(TRE:6013/10.02.01/2016)
§ 17 Valtuustoaloite aurinkopaneelien lupaprosessien tarkastamiseksi ja päivittämiseksi ym. Jaakko Mustakallio ym. (TRE:5554/14.00.01/2014)
§ 18 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamiseksi päätöksenteon pohjaksi Anne Liimola ym. (TRE:5860/00.00.01/2015)
§ 19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä Tampereen vihreä valtuustoryhmä (TRE:5877/03.00.01/2015)
§ 20 Valtuustoaloite aloitteentekijän arvio aloitteensa kustannusvaikutuksesta - Seppo
Salminen ym. (TRE:2596/00.00.01/2016)
§ 21 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 22 Valtuustoaloite lukiolaisten mahdollisuuksista oppimateriaalin lainaamiseksi kouluista Ulla-Leena Alppi ym. (jatkopykälä) (TRE:6292/12.00.01/2016)
§ 23 Valtuustoaloite resurssien vahvistamiseksi yksityisen päivähoidon/varhaiskasvatuksen
ohjaamisessa ja valvonnassa - Anne Liimola ym. (jatkopykälä) (TRE:6295/12.00.01/2016)
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§ 24 Valtuustoaloite valtuuston julkisten iltakoulujen ja kuntalaistilaisuuksien järjestämiseksi
koskien Tampereen kaupungin yhtiöitä - Aila Dündar-Järvinen (jatkopykälä)
(TRE:6298/12.00.01/2016)
§ 25 Valtuustoaloite Tilakeskuksen liikelaitoksen toimintaperiaatteiden muuttamiseksi - Jari
Heinonen (jatkopykälä) (TRE:6299/00.00.01/2016)
§ 26 Valtuustoaloite siirrettävän sprinklerijärjestelmän hankkimiseksi tukemaan vanhusten
omaehtoista asumista kotona - Lassi Kaleva ym. (jatkopykälä) (TRE:6303/05.00.01/2016)
§ 27 Valtuustoaloite lausuntojen antamiseksi valtiolle yhdessä suurten kaupunkien kanssa Ilkka Sasi ym. (jatkopykälä) (TRE:6308/00.00.01/2016)
§ 28 Valtuustoaloite katukeittiöalueen perustamiseksi Tammerkosken länsipuolelle - Matti
Höyssä (jatkopykälä) (TRE:6311/10.00.01/2016)

Kaupunginvaltuusto, kokous 24.10.2016
§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 30 Pöytäkirjan tarkastus
§ 31 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 32 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6621/00.01.03/2016)
§ 33 Eron myöntäminen Satu Sipilälle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen vaali (TRE:6251/00.00.03/2016)
§ 34 Eron myöntäminen Ulla-Maija Wallinille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen vaali (TRE:5384/00.00.03/2016)
§ 35 Yhdyskuntalautakunnan varajäsenen vaali (TRE:7689/00.00.03/2014)
§ 36 Tampereen raitiotien toteutuspäätös ja toteutusmallin valinta (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 37 Hallituksen esitys maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi - lausuntopyyntö
(TRE:6032/00.01.02/2016)
§ 38 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa
esitettyihin huomioihin (TRE:7400/02.02.01/2015)
§ 39 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus - välitilinpäätös 8/2016
(TRE:6590/02.02.01/2016)
§ 40 Julkisen taiteen työryhmän perustaminen (TRE:8537/00.01.05/2014)
§ 41 Asemakaavan muutos Kaleva-Petsamo-Kauppi-Kissanmaa, Kekkosentie-Teiskontie,
joukkoliikennesilta, liikenne- ja katualuetta, kaava nro 8602 (TRE:6939/10.02.01/2015)
§ 42 Valtuustoaloite Etyk-veistoksen sijoittamiseksi sen arvoiselle paikalle - Terhi Kiemunki ym.
(TRE:4330/12.00.01/2015)
§ 43 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 44 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
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§ 45 Valtuustoaloite esittävien taiteiden koulutuksen kehittämiseksi Tampereella yhdessä eri
alan toimijoiden kanssa osaksi Tampere3 kokonaisuutta - Elina Sirén ja Matti Heinivaho
(jatkopykälä) (TRE:7523/12.00.01/2016)
§ 46 Valtuustoaloite lähiliikenteen opiskelija-alennuksen laajentamiseksi - Anna Kontula ym.
(jatkopykälä) (TRE:7528/12.00.01/2016)
§ 47 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:7529/10.00.01/2016)
§ 48 Valtuustoaloite Nahkatehtaankadun sulkemiseksi läpiajoliikenteeltä - Mikko Leppälahti
(jatkopykälä) (TRE:7531/10.00.01/2016)
§ 49 Valtuustoaloite harrastustakuun käyttöönottamiseksi - Sofia Vikman ja Antti Ivanoff ym.
(jatkopykälä) (TRE:7532/12.00.01/2016)

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.11.2016
§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 51 Pöytäkirjan tarkastus
§ 52 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 53 Tampereen raitiotien toteutuspäätös (TRE:6365/08.01.01/2016)
§ 54 Julkisen taiteen työryhmän perustaminen (TRE:8537/00.01.05/2014)
§ 55 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)

Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016
§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 57 Pöytäkirjan tarkastus
§ 58 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 59 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6621/00.01.03/2016)
§ 60 Keskustelu vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman
hyväksymisestä sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon
liittyvät asiat (TRE:7676/02.02.01/2016)
§ 61 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista
päättäminen v. 2017 (TRE:7477/02.03.01/2016)
§ 62 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman hyväksyminen sekä
talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat
(TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 63 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)

4(12)

Kaupunginvaltuusto, kokous 21.11.2016
§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 65 Pöytäkirjan tarkastus
§ 66 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 67 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6621/00.01.03/2016)
§ 68 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston esitys säätiön
perustajajäsenyydestä (TRE:3462/00.03.01/2016)
§ 69 Johtosääntöjen muutokset 1.1.2017 alkaen (TRE:826/00.01.01/2016)
§ 70 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomalainan
konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen
(TRE:6869/02.04.00/2016)
§ 71 Asiakasmaksun käyttöönotto lääkinnällisen kuntoutuksen puhe- ja toimintaterapiassa
(Yhteistoiminta-alue) (TRE:7029/02.04.03/2016)
§ 72 Tampereen ympäristöterveyden taksa (TRE:6415/02.04.03/2016)
§ 73 Tontin Kaukajärvi-60-5809-13 (837-60-5809-13) myyminen Asunto Oy Tampereen
Kaukajärven Vinkkeli -nimiselle yhtiölle ja Kiinteistö Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli nimiselle yhtiölle (TRE:7401/02.06.02/2016)
§ 74 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8454 koskevassa asiassa
(TRE:3151/10.02.01/2015)
§ 75 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rantatien tunnelia koskevassa asiassa
(TRE:7488/10.03.02/2016)
§ 76 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue (TRE:1317/10.02.01/2014)
§ 77 Valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi - Aila Dündar-Järvinen
(TRE:5871/06.00.01/2015)
§ 78 Valtuustoaloite arkkitehti Wivi Lönnin (1871–1966) elämäntyön huomioimiseksi
Tampereella - Anne Liimola ym. (TRE:6613/12.00.01/2015)
§ 79 Valtuustoaloite Tampere-matkailun edistämiseksi - Ulla-Leena Alppi ym.
(TRE:510/14.00.01/2016)
§ 80 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle - Aila
Dündar-Järvinen (TRE:3398/06.00.01/2016)
§ 81 Valtuustoaloite turvapaikanhakijoiden kustannusten resursointi kaupungin tehtävien
turvaamiseksi - Aarne Raevaara ym. (TRE:1890/02.00.01/2016)
§ 82 Valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan
perustamiseksi - Jari Heinonen (TRE:7862/00.00.01/2015)
§ 83 Valtuustoaloitteet Teerentien liikenneturvallisuus ja ratikan ym. kalliiden hankkeiden
kustannuskehitys - Aila Dündar-Järvinen
§ 84 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
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Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016
§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 86 Pöytäkirjan tarkastus
§ 87 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6621/00.01.03/2016)
§ 88 Muutosten tekeminen vuoden 2016 talousarvioon (TRE:1889/02.02.01/2015)
§ 89 Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen (TRE:7335/14.02.00/2016)
§ 90 Yksityisten terveydenhuollon tilojen tarkastusmaksun kumoaminen
(TRE:7752/02.04.03/2016)
§ 91 Valtuustoaloite terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi paperittomille henkilöille Tampereen vihreä valtuustoryhmä (TRE:5882/06.00.01/2015)
§ 92 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 93 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 94 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(jatkopykälä) (TRE:4084/00.00.03/2016)
§ 95 Varavaltuutetun määrääminen Tampereen sosiaalidemokraattiselle valtuustoryhmälle
(jatkopykälä) (TRE:5137/00.00.03/2016)
§ 96 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen eroilmoitukset luottamustoimista (jatkopykälä)
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 97 Riitta Koskisen eroaminen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta ja uuden
varajäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 98 Emilia Olkasen eroaminen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 99 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 100 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsenen
luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 101 Emilia Olkasen eroaminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 102 Matti Heinivahon eroaminen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen
luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan vaali (jatkopykälä)
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 103 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä)
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 104 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan maakuntavaltuuston varajäsenen
luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 105 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän
ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
(jatkopykälä) (TRE:9174/05.00.01/2016)
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§ 106 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja
vieraannuttamiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. (jatkopykälä) (TRE:9175/05.00.01/2016)
§ 107 Valtuustoaloite Tamperelaisten sähköisten palveluiden keräämiseksi yhteen +
Mobiiliratkaisu "TampereNow" - Antti Ivanoff (jatkopykälä) (TRE:9176/07.00.01/2016)

Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2017
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 5 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali (TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2017 (TRE:8935/00.00.03/2016)
§ 8 Hallintosäännön hyväksyminen (TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 9 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön päivittäminen
(TRE:121/00.01.01/2017)
§ 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille
(TRE:6748/02.04.04/2015)
§ 11 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Sisaruspohjan osayleiskaavaa koskevasta
valituksesta (TRE:1983/10.02.03/2015)
§ 12 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa koskevista
valituksista (TRE:6385/10.02.03/2015)
§ 13 Asemakaava nro 8604 Hallila, Hervanta, Korkinmäki, Lukonmäki, Muotiala, Turtola, Uusi
asemakaava ja asemakaavan muutos (TRE:7100/10.02.01/2014)
§ 14 Valtuustoaloite toimeentulotuen byrokratian keventämiseksi - Anna Kontula ym.
(TRE:5271/05.00.01/2015)
§ 15 Valtuustoaloite toimenpideohjelman kasvun saamiseksi - Tampere äkillisen
rakennemuutoksen alueena - Antti Ivanoff ym. (TRE:5281/14.00.01/2015)
§ 16 Valtuustoaloitteet kokouksessa (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 17 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 18 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin liukkauden torjunnan parantamiseksi ajoradoilla ja
kevyen liikenteen väylillä - Tero Mattila ym. (jatkopykälä) (TRE:670/08.00.01/2017)
§ 19 Valtuustoaloite valtuuston tahtotilan ja varhaiskasvatuslain noudattamiseksi päiväkotien
lapsiryhmiä muodostettaessa - Anne Liimola ym. (jatkopykälä) (TRE:671/05.00.01/2017)
§ 20 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen
ajaksi - Aila Dündar-Järvinen (jatkopykälä) (TRE:672/08.00.01/2017)
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§ 21 Valtuustoaloite senioreiden ns. sporttikortin käyttöönottamiseksi - Tampereen
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:673/12.00.01/2017)
§ 22 Valtuustoaloite ikäihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksista vanhusneuvostossa Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:674/00.00.01/2017)
§ 23 Valtuustoaloite henkilöautojen yhteiskäyttöön siirtymiseksi kaupunkilaisten kanssa Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:676/08.00.01/2017)
§ 24 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä
(jatkopykälä) (TRE:677/08.00.01/2017)

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26 Pöytäkirjan tarkastus
§ 27 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 28 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen nuorisovaltuuston edustajille lautaja johtokuntiin sekä kaupunginvaltuustoon (TRE:9076/00.00.03/2016)
§ 29 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 30 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 31 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 32 Varavaltuutetun määrääminen Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 33 Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:7880/00.00.03/2016)
§ 34 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle varavaltuutetun luottamustoimesta
(TRE:362/00.00.03/2017)
§ 35 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja varajäsenen vaali (TRE:362/00.00.03/2017)
§ 36 Eron myöntäminen Raimo Laaksoselle ikäihmisten palvelujen lautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja varajäsenen vaali (TRE:362/00.00.03/2017)
§ 37 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 38 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteen hyväksyminen hallintosääntöön
(TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 39 Pormestarin ja apulaispormestarien palkka tulevalla valtuustokaudella
(TRE:858/01.03.01/2017)
§ 40 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian hyväksyminen (TRE:7615/00.01.07/2016)
§ 41 Tampereen kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Pirkan Opiskelija-asunnot
Oy:lle (TRE:105/02.04.04/2017)
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§ 42 Tampereen pakolaiskiintiön tilapäinen korottaminen (TRE:8343/02.04.01/2016)
§ 43 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8083 koskevassa asiassa
(TRE:2491/10.02.01/2015)
§ 44 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue (TRE:1317/10.02.01/2014)
§ 45 Asemakaava nro 8604 Hallila, Hervanta, Korkinmäki, Lukonmäki, Muotiala, Turtola, Uusi
asemakaava ja asemakaavan muutos (TRE:7100/10.02.01/2014)
§ 46 Asemakaava nro 8479, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu
(TRE:3758/10.02.01/2016)
§ 47 Asemakaava nro 8426, Härmälä, Perkiönkatu 65–69 ja 73–75, kortteleiden
täydennysrakentaminen (TRE:6374/10.02.01/2016)
§ 48 Asemakaava nro 8627, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen
(TRE:8066/10.02.01/2015)
§ 49 Asemakaava nro 8586, Lielahti, Teivaalantie 3-5 ja Teivaankatu 2-8, teollisuuskorttelin
muuttaminen asuinkäyttöön (TRE:488/10.02.01/2015)
§ 50 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä (TRE:177/00.00.01/2017)
§ 51 Valtuustoaloite postin ja kaupungin yhteispalveluista Tampereella - Jari Heinonen
(TRE:7069/00.00.01/2015)
§ 52 Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi Tampereella - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä (TRE:7076/11.00.01/2015)
§ 53 Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen aloittamiseksi Tampereen
keskustassa - Pekka Salmi ym. (TRE:3396/11.00.01/2016)
§ 54 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 55 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 56 Valtuustoaloite ilmaisen joukkoliikennekokeilun järjestämiseksi tamperelaisille vuoden
2018 alusta - Tampereen Puolesta valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:1489/08.00.01/2017)
§ 57 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden
viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä (jatkopykälä)
(TRE:1497/03.00.01/2017)
§ 58 Valtuustoaloite joukkoliikenteen seniorialennusajan pidentämiseksi ja rollaattorin
käyttäjän vapaan matkustusoikeuden myöntämiseksi - Jari Heinonen ja Aarne Raevaara
(jatkopykälä) (TRE:1498/08.00.01/2017)
§ 59 Valtuustoaloite ruokatauon palauttamiseksi takaisin työn lomassa pidettäväksi Tampereen
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle - Elina Sirén ym. (jatkopykälä)
(TRE:1499/01.00.01/2017)
§ 60 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin julistautumiseksi syrjinnästä vapaaksi alueeksi - Aila
Dündar-Järvinen (jatkopykälä) (TRE:1503/01.00.01/2017)
§ 61 Valtuustoaloite sijaisrekrytointijärjestelmän uudistamiseksi ja kelpoisten sijaisten saamisen
varmistamiseksi - Anne Liimola ym. (jatkopykälä) (TRE:1501/01.00.01/2017)
§ 62 Valtuustoaloite Jalkautuvan talousohjauksen toimintatavan tuomiseksi Tampereelle Jaakko Mustakallio ym. (jatkopykälä) (TRE:1504/02.00.01/2017)
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§ 63 Valtuustoaloite Tammerkosken tehdasmaisema Unescon maailmanperintökohteeksi Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:1506/11.00.01/2017)
§ 64 Valtuustoaloite Tampereesta ravinnekierron mallikaupunki - Vasemmistoliiton Tampereen
valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:1507/11.00.01/2017)
§ 65 Valtuustoaloite koiraveron perimisen lopettamiseksi vuoden 2018 alusta - Lassi Kaleva ym.
(jatkopykälä) (TRE:1508/02.00.01/2017)
§ 66 Valtuustoaloite kesätyöpaikan tarjoamiseksi kaikille kaupungin nuorille Suomen 100vuotisjuhlan kunniaksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä)
(TRE:1510/01.00.01/2017)
§ 67 Valtuustoaloite Tampereen maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi - Terhi Kiemunki
ym. (jatkopykälä) (TRE:1511/04.00.01/2017)
§ 68 Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne
Raevaara ja Jari Heinonen (jatkopykälä) (TRE:1513/02.00.01/2017)
§ 69 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi
Kiemunki (jatkopykälä) (TRE:1512/08.00.01/2017)

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.3.2017
§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 71 Pöytäkirjan tarkastus
§ 72 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 73 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 74 Piia Kurjen varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 75 Piia Kurjen luottamustoimen päättyminen sekä yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston
varajäsenen vaali (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 76 Piia Kurjen luottamustoimen päättyminen sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
lautakunnan jäsenen vaali (TRE:558/00.00.03/2017)
§ 77 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2016 (TRE:6590/02.02.01/2016)
§ 78 Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen taloudellinen loppuselvitys
(TRE:8127/00.01.07/2013)
§ 79 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
(TRE:925/00.03.01/2017)
§ 80 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävien hoitamisessa (TRE:1654/00.01.07/2017)
§ 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan
tehtävien hoitamisessa (TRE:1655/00.01.07/2017)
§ 82 Sopimus yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien
hoitamisessa (TRE:1656/00.01.05/2017)

10(12)

§ 83 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen vaalia ja lautakuntien
vaaleja koskevien valitusten johdosta (TRE:7684/00.00.03/2014)
§ 84 Asemakaava nro 8586, Lielahti, Teivaalantie 3-5 ja Teivaankatu 2-8, teollisuuskorttelin
muuttaminen asuinkäyttöön (TRE:488/10.02.01/2015)
§ 85 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä (TRE:177/00.00.01/2017)
§ 86 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 87 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 88 Valtuustoaloite nuorisovaltuuston edustajien palkkioiden nostamiseksi - Ulla-Leena Alppi
ja Johanna Loukaskorpi ym. (jatkopykälä) (TRE:2281/01.00.01/2017)
§ 89 Valtuustoaloite tonttien kaavoittamiseksi lisää yrityksille esim. Lahdesjärvelle ja Ruskoon Markku Forsberg ym. (jatkopykälä) (TRE:2283/10.00.01/2017)
§ 90 Valtuustoaloite Etelä- ja Hämeenpuiston ym. säilyttämiseksi puistoina - Markku Forsberg
ym. (jatkopykälä) (TRE:2284/10.00.01/2017)
§ 91 Valtuustoaloite valtakunnallisen logistiikkakeskuksen perustamiseksi Tampereen alueelle Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:2285/14.00.01/2017)
§ 92 Valtuustoaloite tietohallinnon käyttökatkojen kustannusten ja muiden vaikutusten
selvittämiseksi - Juhana Suoniemi (jatkopykälä) (TRE:2287/07.00.01/2017)
§ 93 Valtuustoaloite digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi - Jari Heinonen ja Aarne Raevaara
(jatkopykälä) (TRE:2289/07.00.01/2017)
§ 94 Valtuustoaloite sähköisen asioinnin aiheuttaman eriarvoisuuden torjumiseksi - Keskustan
Tampereen valtuustoryhmä (jatkopykälä) (TRE:2290/07.00.01/2017)
§ 95 Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi maksuttomaan varhaiskasvatukseen
siirtymiseksi Tampereella - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (jatkopykälä)
(TRE:2292/05.00.01/2017)
§ 96 Valtuustoaloite koulujen hävikkiruoan myymiseksi kuntalaisille - Aila Dündar-Järvinen
(jatkopykälä) (TRE:2295/06.00.01/2017)

Kaupunginvaltuusto, kokous 24.4.2017
§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 98 Pöytäkirjan tarkastus
§ 99 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 100 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 101 Hallintosäännön muuttaminen (TRE:6898/00.01.01/2016)
§ 102 Sopimus yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisessa
(TRE:2640/00.01.05/2017)
§ 103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien
hoitamisessa (TRE:2642/00.01.05/2017)
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§ 104 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa
(TRE:1650/00.01.05/2017)
§ 105 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaehdotusta nro 8256 koskevassa
asiassa (TRE:2489/10.02.01/2016)
§ 106 Valtuustoaloite yhteispalveluiden perustamiseksi Postin ja Tampereen kaupungin kesken
- Jari Heinonen (TRE:7069/00.00.01/2015)
§ 107 Valtuustoaloite jätteiden lajittelun parantamiseksi Tampereella - Tampereen vihreä
valtuustoryhmä (TRE:7076/11.00.01/2015)
§ 108 Valtuustoaloite ultrapienten hiukkasten mittaamisen aloittamiseksi Tampereen
keskustassa - Pekka Salmi ym. (TRE:3396/11.00.01/2016)
§ 109 Valtuustoaloite verkkokalastuksen määräysten ja kuhan alamitan muuttamiseksi
Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi ym. (TRE:2114/14.00.01/2015)
§ 110 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 111 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 112 Vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä (jatkopykälä)
(TRE:3057/00.00.02/2017)
§ 113 Valtuustoaloite itsepuolustuslajien lisäämiseksi Tampereen kaupungin perusopetuksen
opetussuunnitelmaan osaksi liikunnanopetusta - Terhi Kiemunki (jatkopykälä)
(TRE:3332/12.00.01/2017)
§ 114 Valtuustoaloite autokouluopetuksen järjesteämiseksi toisen asteen oppilaitoksiin - Seppo
Silvennoinen ym. (jatkopykälä) (TRE:3333/12.00.01/2017)
§ 115 Valtuustoaloite ilmaisen matkustamisen käyttöönottamiseksi tapahtumalipulla
tapahtumapaikalle ja takaisin - Seppo Silvennoinen ym. (jatkopykälä) (TRE:3334/08.00.01/2017)
§ 116 Valtuustoaloite varattujen liikuntavuorojen ulkopuolella olevien liikuntavuorojen
antamiseksi kuntalaisten vapaaseen käyttöön - Petri Rajala (jatkopykälä)
(TRE:3335/12.00.01/2017)
§ 117 Valtuustoaloite lasten tapaturmien tilastoinnin kehittämiseksi kaupungin päiväkodeissa ja
kouluissa - Anne Liimola ym. (jatkopykälä) (TRE:3336/05.00.01/2017)
§ 118 Valtuustoaloite tekonurmikenttien lisäämiseksi koulujen pihoille - Antti Ivanoff ym.
(jatkopykälä) (TRE:3339/12.00.01/2017)
§ 119 Valtuustoaloite koskien Onkiniemen tehdaskiinteistön ja sen alueen
kehittämissuunnitelmaa - Jukka Gustafsson ym. (jatkopykälä) (TRE:3340/10.00.01/2017)

Kaupunginvaltuusto, kokous 15.5.2017
§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 121 Pöytäkirjan tarkastus
§ 122 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 123 Tiedoksi merkittävät asiat
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§ 124 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
(TRE:558/00.00.03/2017)
§ 125 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus
(TRE:8684/02.02.01/2016)
§ 126 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen (TRE:8364/02.02.02/2016)
§ 127 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon (TRE:1450/02.02.01/2016)
§ 128 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)
§ 129 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet (TRE:6841/00.01.01/2016)
§ 130 Kantakaupungin yleiskaava 2040 (TRE:3662/10.02.03/2015)
§ 131 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8048 koskevassa asiassa
(TRE:1178/10.02.01/2016)
§ 132 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa (TRE:6770/10.02.01/2016)
§ 133 Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori),
asemakaava nro 8610 (TRE:314/10.02.01/2016)
§ 134 Asemakaava nro 8611, XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Vihilahti) (TRE:315/10.02.01/2016)
§ 135 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti) (TRE:316/10.02.01/2016)
§ 136 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen seudun
keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti) (TRE:317/10.02.01/2016)
§ 137 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym.
(TRE:7859/12.00.01/2015)
§ 138 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän
ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
(TRE:9174/05.00.01/2016)
§ 139 Valtuustoaloitteet kokouksessa
§ 140 Kokousraportit (TRE:7094/00.02.01/2016)
§ 141 Valtuustoaloite kunnallisten toimielinten nimien muuttamiseksi selkokielisemmiksi - Satu
Hassi ym. (jatkopykälä) (TRE:3964/00.00.01/2017)
§ 142 Valtuustoaloite mielenterveyspalveluiden ja sosiaalityön yhteistyön parantamiseksi ja
hoitopolkujen sujuvoittamiseksi - Varpu Jutila ym. (jatkopykälä) (TRE:3966/06.00.01/2017)

