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AIDON AVOIMUUDEN JA ÄÄNESTÄJÄN KULUTTAJANSUOJAN PUOLESTA



YLEISTÄ

Tampereen  vihreän  valtuustoryhmän  toimintaperiaatteisiin  kuuluu  aito  avoimuus.   Avoimuus  on
vihreälle ryhmälle arvo, josta pidetään kiinni kaikessa toiminnassa.  Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä
julkaisee ainoana valtuustoryhmänä Tampereella  poliittisen tilinpäätöksen koko ryhmän toiminnasta
kaikissa toimielimissä. 

Koalitiopolitiikassa yhden puolueen saavutukset ja ajamat näkökulmat voivat hälventyä kompromissien
taakse.  Siksi  on  tärkeää  myös  tuottaa  tietoa  vihreiden  omasta  toiminnasta  kaikkien  äänestäjien
nähtäville.  Tämä avoin poliittinen tilinpäätös antaa laajan kuvan ryhmän toiminnasta sekä vahvan
kuluttajansuojan jokaiselle vihreiden äänestäjälle.  Tästä tilinpäätöksestä voi jokainen kaupunkilainen
pienellä vaivalla kerrata vuoden tärkeimmät teemat ja päätökset sekä katsoa vihreiden näkökulmat
niiden ajamisessa.

Tämä poliittinen tilinpäätös on kirjoitettu selkokielellä ja lyhyen jämäkästi – kaikkien luettavaksi!
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TAMPEREEN VIHREÄ VUOSI 2017

Vuoden 2017 toimintaa Tampereella hallitsivat
kevään  2017  kunnallisvaalit.  Samaan  aikaan
kaupungin päätöksenteko kaikilla tasoilla niin 
kaupunginhallituksessa,  lautakunnissa  kuin
johtokunnissakin meni eteenpäin. 

Vihreiden  kannalta  merkittävä  muutos  oli
kevään  vaalien  voitto,  jonka  myötä
valtuutettujemme  määrä  nousi  kymmenestä
neljääntoista. Samalla painoarvomme myös eri
toimielimissä  nousi,  kun  aiemman  yhden
edustajan  sijaan  niin  kaupunginhallitukseen
kuin  yhä  useampaan  lauta-  ja  johtokuntaan
saatiin kaksi, tai jopa kolme vihreää edustajaa.
Vaalituloksen  pohjilta  jopa  suuremmat
paikkamäärät  eri  toimielimissä  olisivat  olleet
asianmukaisia,  mutta  tämän  läpikäynti  on
kokonaan toinen tarinansa.

Myös  näkyvimmän  poliittisen  tehtävämme,
apulaispormestarin,  rooli  muuttui  vaalien
myötä,  kun  elinvoima-alueen
apulaispormestarin  Anna-Kaisa  Heinämäen
johtamiin  lautakuntiin  alkoi  kuulua  elinkeino-
ja osaamislautakunnan lisäksi  myös asumis- ja
kiinteistölautakunta.  Kasvavassa  kaupungissa
asunto-  ja  maapolitiikka  ovat  keskeisiä
kysymyksiä,  joissa  vihreää  näkökulmaa  voi
tuoda  esiin.  Anna-Kaisan  oma  osio  raportissa
tuo  mielenkiintoisen  näkökulman  tähän
muutokseen.

KAUPUNKIKEHITYSTÄ VAALIEN ALLA JA 
VAALIEN JÄLKEEN

Itsestäänselvästi  ja  odotetusti  kuntapoliittista
keskustelua hallitsi  ratikka, jonka työt  saatiin
aluille juuri kuntavaalien alla. Ratikkavaaleja ei
tullut,  mutta  keskustelua  niin
katusuunnitelmista  kuin  varsinaisista
rakennustöiden  etenemisestä  saatiin  käsitellä
niin  yhdyskuntalautakunnassa  kuin
kaupunginhallituksessa koko vuoden ajan.

Keskusteluissa  on  myös  suunta  siirtynyt
tulevaisuuteen,  kun  raitiotien  toista  linjaa
lännessä  aletaan  suunnitella  tarkemmin.

Samalla tällä on kiinteät vaikutuksensa asunto-
ja  kiinteistölautakunnan  elämään,  kun  yhä
suuremmassa  määrin  asutuksemme  tulee
keskittymään  tulevan  ratikkareitin  varrelle.
Samalla  on  mahdollista,  ja  vihreiden
poliittisella  agendalla,  kehittää  yhä  parempia
jalankulku-  ja  pyöräily-yhteyksiä  raitiotien
varrelle.
Vihreiden  pitkän  ajan  tavoitteiden  kannalta
merkittävä  asia  oli  myös  uuden
luonnonsuojelualueen  perustaminen
Kintulammille. 

PALVELUIDEN  TURVAAMISTA  JA
VALMISTAUTUMISTA SOTEEN

Sote-palveluiden  osalta  valtakunnallinen
valmistelutyö  sote-uudistuksen  osalta  on
vaikuttanut monen toimielimen toimintaan, kun
sekä  palveluita  järjestävässä  sote-
lautakunnassa  kuin  vaikkapa  yhtiöitä
ohjaavassa  konsernijaostossa  on  pyritty
valmistautumaan  tulevaisuuteen  ja  samalla
turvaamaan tamperelaisten  palvelut.  Samalla,
edellisten vuosien tapaan, kustannuskehitys ja
palveluiden  riittävyys  ovat  huolettaneet  niin
lautakunta-  kuin  kaupunginhallitustasollakin.
Konsensus  talouden  tasapainottamisesta  tulee
hallitsemaan erityisesti  vuonna  2018  tehtävää
työtä, ja tähän liittyvää keskustelua on käyty
erityisesti tänä syksynä. Myös sote-uudistuksen
valmistelutyö on aiheuttanut paljon työtä sekä
epävarmuutta.

Palveluiden  osalta  toinen  olennainen  vihreä
vaikuttamisen  paikka  on  ollut  opetus  niin
peruskoulussa  kuin  lukioissa  ja
ammattikouluissakin.  Talousarvion  yhteydessä
ryhmäkoot  saatiin  turvattua,  mutta  erityisesti
ammatillisen  opetuksen  uudistukset,  ja
niukkenevat  määrärahat,  ovat  erityinen
seurannan paikka myös jatkossa.

Eikä tässä vielä kaikki

Suurten muutosten ohella kaupungilla on paljon
merkittäviä  päivittäisiä  tehtäviä  aina
koululaisten  aterioiden  valmistamisesta  aina
vesihuoltoon  asti.  Myös  näissä  toimissa
käytetään  yhteisiä  resursseja  yhteisten
palveluiden  tuottamiseen,  ja  vihreät  ovat
edustettuina kaikkialla, missä poliittista valtaa
käytetään.



Näistä kaikista olemme koonneet katsauksen raporttiimme - ole hyvä!

VIHREÄ VALTUUSTORYHMÄ 2013-2017

 Vihreän  valtuustoryhmä  koko  eri  kaupungin
toimielimissä, ennen kunnallisvaaleja 9.4.2017

 10 paikkaa kaupunginvaltuuston 67:stä 
paikasta

 1 paikka kaupunginhallituksessa
 2 paikkaa kaupunginhallituksen 

kahdessa jaostossa
 9 paikkaa 7 lautakunnassa
 15 paikkaa 15 johtokunnassa
 18 paikkaa 18 yhtiössä

Kaupunginvaltuustoryhmään kuuluivat

 Anna-Kaisa Heinämäki (pj)
 Jaakko Mustakallio (vpj)
 Olli-Poika Parviainen (vpj)
 Irene Roivainen
 Maija Kajan
 Satu Hassi
 Oras Tynkkynen
 Juhana Suoniemi
 Hanna Hakko
 Kirsikka Siik

Varavaltuutetut sisääntulojärjestyksessä
 Petri Siuro
 Jama Jama
 Olga Haapa-aho
 Hanna-Kaisa Heilimo
 Vesa Eskola
 Väinö Friman
 Jaakko Stenhäll
 Perttu Pesä
 Amu Urhonen
 Jere Nieminen

VIHREÄ VALTUUSTORYHMÄ 2017-2021

Tampereen vihreä valtuustoryhmä sai  ryhmien
välisissä  koalitioneuvotteluissa  elinvoiman
palvelualueen  apulaispormestarin,
kaupunginhallituksen  sekä  valtuuston  toisen
varapuheenjohtajan  paikan.  Lisäksi  vihreille
tärkeään  yhdyskuntalautakuntaan  vihreät
saavat  lisäpaikan.  Apulaispormestarin
johdettavana  on  elinkeino-  ja

osaamislautakunta  sekä  asunto-  ja
kiinteistölautakunta.

Vihreän  valtuustoryhmä  koko  eri  kaupungin
toimielimissä, 1.6.2017 alkaen

 14 paikkaa kaupunginvaltuuston 67:stä
paikasta

 2 paikkaa kaupunginhallituksessa
 2  paikkaa  kaupunginhallituksen

konsernijaostossa
 22 paikkaa 12 lautakunnassa
 11 paikkaa 6 johtokunnassa
 17 paikkaa 17 yhtiössä

Kaupunginvaltuustoryhmään kuuluivat

 Jaakko Stenhäll (pj)
 Jaakko Mustakallio (vpj)
 Olga Haapa-aho (vpj)
 Anna-Kaisa Heinämäki
 Iiris Suomela
 Oras Tynkkynen
 Olli-Poika Parviainen
 Juhana Suoniemi
 Miisa Karjalainen
 Matti Helimo
 Petri Siuro
 Maija Kajan
 Henri Backman
 Väinö Friman

Varavaltuutetut sisääntulojärjestyksessä
 Natalia Rincon
 Merve Çaglayan
 Hanna Salo
 Sanna Saarikangas
 Johanna Roihuvuo
 Vesa Eskola
 Kirsikka Siik
 Alisa Sankala
 Atte Tahvola
 Sonja Harmaala
 Markus Klöf
 Amu Urhonen
 Ville Tynkkynen
 Erik Lydén

Varsinaiset  vihreät  valtuutetut  käyttivät
valtuustossa 1.6.2017 alkaen 113 puheenvuoroa



(mukana ei ole joulukuun viimeistä valtuuston
kokousta). 

Valtuustoaloitteita valtuustoryhmä jätti vuoden
aikana 8 kappaletta:

 Valtuustoaloite  kaupungin
toimenpiteiksi
yhdenvertaisuuslain
esteettömyystavoitteiden
viemiseksi yrityksiin

 Valtuustoaloite  Jalkautuvan
talousohjauksen  toimintatavan
tuomiseksi Tampereelle

 Valtuustoaloite  tietohallinnon
käyttökatkojen kustannusten ja
muiden  vaikutusten
selvittämiseksi

 Valtuustoaloite  kunnallisten
toimielinten  nimien
muuttamiseksi
selkokielisemmiksi

 Valtuustoaloite  senioreiden
liikuntakortin  saamiseksi
Tampereelle

 Valtuustoaloite
fysioterapeuttien  ottamiseksi
osaksi kouluterveydenhuoltoa

 Valtuustoaloite  Patosillan
parantamiseksi  vastaamaan
lisääntyneen liikenteen tarpeita

 Valtuustoaloite  perusopetuksen
laatukriteerien  toteuttamisen
seuraamiseksi

Osa  aloitteista  vaikutti  osaltaan  kaupungin
asioiden  valmisteluun  ja  tuottivat  positiivisia
muutoksia kaupungin palveluihin. 

Lisäksi valtuutetut tekivät 4 valtuustokyselyä.

 Valtuustokysely  koskien  kävelyn  ja
pyöräilyn edistämisen tilannetta

 Valtuustokysely  koskien  Hämeenkadun
itäpään avaamisen kustannuksia

 Valtuustokysely  koskien  romupyörien
poistamisen tilannetta

 Valtuustokysely  paperittomien
henkilöiden  terveydenhoidon
palveluiden järjestämisestä ym.

VUODEN 2017 PÄÄTEEMAT 
KAUPUNGINVALTUUSTOSSA

Vuoden 2017 keskustelua kaupunginvaltuustossa
hallitsi  talous.  Kaupungin  tuloslaskelma  jäi
tälläkin  kaudella  alijäämäiseksi  ja  valtuutetut
kävivät  välillä  tiukkojakin  keskusteluja  siitä
mihin  kaupungin  kannattaa  investoida.
Laajapohjainen  valtakoalitio  auttoi
merkittävästi  kaupunginhallitusten  esitysten
hyväksymistä  myös  valtuustosalissa,  vaikka
oppositio  äänestyttikin  päätösesityksiä  usein.
Keskustelut  valtuustosalissa  olivat  välillä
hyvinkin pitkiä ja monipuolisia, mutta pääosin
asiallisia. 

Vuoden aikana valtuusto päätti mm. Kansi-  ja
Areena-hankkeen  toteuttamisesta,  hyväksyi
omistajaohjauksen  periaatteet  ja
kantakaupungin  yleiskaavan  vuodelle  2040,
varautui  tulevaan  sote-uudistukseen
yhdistämällä  Hatanpään  sairaalan  ja  TAYS:n
hallinnon,  päätti  Tilakeskuksen
yhtiöittämisestä, useista eri asemakaavoista ja
hyväksyi kaupunkistrategian sekä talousarvion. 

PORMESTARIOHJELMA 

Tampereen  vihreä  valtuustoryhmä  sitoutui
keväällä  pormestari  Lauri  Lylyn
pormestariohjelmaan  ja  lähti  mukaan  tämän
muodostamaan  valtakoalitioon.  

Pormestariohjelman  sisällössä  näkyi  vihreiden



saama  vaalivoitto  kuntavaaleissa  ja  vihreiden
tavoitteita saatiin runsaasti mukaan ohjelmaan.
Ohjelmaan  kirjattiin  panostukset
varhaiskasvatukseen  ja  koulutukseen,  kuten
myös  ratikan  jatkosuunnittelu  Härmälään  ja
Linnainmaalle.  Pormestariohjelmassa  toteutuu
myös  vihreiden  pitkäaikainen  tavoite  täysin
hiilineutraalista  kaupungista  vuoteen  2030
mennessä. 

Lisäksi  pormestariohjelmassa  panostetaan
kunnianhimoisesti  muun  muassa  kävely-  ja
pyöräilyolosuhteiden  parantamiseen.  Myös
kaupunkipyöräjärjestelmä,  laadukas
pyöräbaana  Hervantaan  sekä  kävelykeskustan
laajentuminen ovat ilon aiheita.

Kaiken kaikkiaan saimme pormestariohjelmaan
mukaan  meille  kaikki  tärkeimmät  tavoitteet,
joita haluamme olla mukana edistämässä!

KAUPUNKISTRATEGIA 2030

Kaupunkistrategiaa  2030  valmisteltiin
pitkällisesti  erilaisissa  työpajoissa  ja
vastaavissa  valtuustoryhmiä  osallistaen.
Tampereen  vihreä  valtuustoryhmä  on
lopputulokseen   tyytyväinen,  erityisesti
kaupunkikehityksen  osalta.  Tavoitteina  on
nostaa kestävien liikkumismuotojen osuutta, ja
toteuttaa  kaavoitusta  ennen  kaikkea
olemassaolevan yhdyskuntarakenteen sisälle ja
viereen.  Samalla  ilmastotavoite,
hiilineutraalius  2030,  on  maan  kovin  yhdessä
Vantaan kanssa. 

Strategiassa asetetaan myös tavoitteet kävelyn
ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiselle,
joukkoliikenteen lisäksi. Tämä on erittäin hyvä,
sillä vain erillisillä tavoitteilla pystytään myös
jalankulun  ja  pyöräilyn  tavoitteisiin
vaikuttamaan.

Samoin strategiassa tavoite on kantakaupungin
täydentämiselle,  eli  kestävälle
kaupunkikehitykselle.  Tämä,  yhdistettynä
hiilineutraliustavoitteeseen,  antaa  paljon

eväitä Hiedanrannan 25 000 tulevan asukkaan
kestävälle  kaavoitukselle  ja  myös  raitiotien
jatkamiselle seuraaville linjoille.

Sosiaalisissa  kysymyksissä  tavoitteet
eriarvoisuuden vähentämiselle ja koulutukseen
panostamiselle  ovat  myös  hyvät.  Näissä
tietenkin  haasteena  on  löytää  mittarit,  joilla
varmistetaan  että  vaikkapa  haasteellisten
alueiden koulut varmasti saavat lisärahoitusta.
Tämä  todellakin  on  strateginen  kysymys,
valinta, jolla on myös tutkitut perusteet.

 

http://www.hs.fi/paivanlehti/18082017/art-2000005330089.html?share=3aeb62bcb855437b3dd72778d6c21049


KAUPUNGINHALLITUS JA KONSERNIJAOSTO

Jaakko Mustakallio & Olga Haapa-aho & Jaakko Stenhäll & Merve Çaglayan

Kaupunginhallituksessa  vihreitä  edustivat
Jaakko  Mustakallio (varapuheenjohtaja)  ja
Olga Haapa-aho.  

Kaupunginhallituksen  kausi  on  alkanut  tiiviisti
ja  asiaa  on  ollut  paljon.  Strategia  ja
talouskysymykset  ovat  työllistäneet
kaupunginhallitusta  ja  olemme  keskustelleet
tiiviisti  budjettiylitysten  syistä.  Keskustelu
jatkuu  ensi  vuonna,  mutta  vihreät  ovat
pitäneet  esillä,  että  hankalasta
taloustilanteesta  huolimatta  kasvava  kaupunki
tarvitsee  panostuksia.  Kaupunkisuunnittelun
osalta  ratikka  on  puhututtanut  eniten  ja
kaupunginhallitus  on  saanut  säännöllisiä
raportteja  työn  etenemisestä.  Ratikan
linjauksen  vahvistaminen  on  tämän  vuoden
viimeisiä  tärkeitä  päätöksiä  ja  siitä  on  käyty
vilkasta keskustelua pitkin syksyä. Myös muita
tärkeitä  linjauksia,  kuten  seuraavien  vuosien
kaavoitusohjelma,  on  saatu  päätettyä.  Sote-
uudistuksen etenemistä on seurattu tiiviisti ja
kaupunginhallitus antoi loppuvuodesta kriittisen
lausunnon  valinnanvapauslakiin.  Lausunnossa
nostettiin  esille  muun  muassa  epärealistisia

kustannussäästöjä  ja  liian  laajaa
palvelusetelijärjestelmää. 

KAUPUNGINHALLITUKSEN 
KONSERNIJAOSTO

Konsernijaostossa  vihreitä  edustivat  Jaakko
Stenhäll & Merve Çaglayan

Konsernijaoston  osalta  syksyn  isoin  asia  oli
Tilakeskuksen  toimintojen  yhtiöittäminen
Tilapalvelut  Oy:n  alle.  Jo  aiemmin  oli  tehty
organisaatiomuutos,  jossa  kaupungin
kiinteistöomaisuus  saatiin  parempaan
poliittiseen  ohjaukseen  asunto-  ja
kiinteistölautakunnan alle. Toisena olennaisena
asiana  konsernijaostossa  oli
omistajatavoitteiden  asettaminen  vuodelle
2018.  Tämän  yhteydessä  muun  muassa
Sähkölaitoksen  C02-tavoitteita  kiristettiin.
Konsernijaoston  työohjelmaa  kuormitti
merkittävästi  myös  erilaiset  järjestelyt,  joilla
varaudutaan yhä suurempaan maakunnalliseen
yhteistyöhön  mahdollista  maakuntamallia
ajatellen.

APULAISPORMESTARIN JA RYHMÄPUHEENJOHTAJISTON TOIMINTA

Anna-Kaisa Heinämäki

APULAISPORMESTARIN TOIMINTA Vihreiden  apulaispormestarina  toimi  Anna-
Kaisa Heinämäki. 

Apulaispormestarin työhöni kuului elinkeino- ja
osaamispalvelut  kulttuuri-  ja  vapaa-
aikapalveludet  kesäkuuhun  2017  asti,  jonka
jälkeen  vastuulleni  tuli  elinkeino-  ja
osaamislautakunnan  sekä  asunto-  ja
kiinteistölautakunnan  johtaminen.  

Työvuoteni  merkittävimmän  panoksen  olen
antanut  Tampereen  työllisyyden
parantamiseksi.  Nuorten  työllistyminen,
pitkäaikaistyöttömien  ohjaaminen  sosiaali-  ja



terveyspalveluiden piiriin,  kolmannen sektorin
yhteistyön  tukeminen  ovat  olleet  keskeisiä
asioita ratkottavana. Tähän työhön on liittynyt
kiinteästi  myös  toisen  asteen  koulutuksen
palvelut niin ammatillisessa koulutuksessa kuin
lukiokoulutuksessa.  Valtionhallinnon  mittavien
koulutusleikkausten  vuoksi  kasvavien
palvelutarpeiden  sovittaminen  käytettävissä
oleviin  resursseihin  on  ollut  vaikea  tehtävä,
mutta edistystä on saatu muun muassa nuorten
työllisyyspalveluiden  parantamiseksi
oppilaitoksissa.

Elinkeinopalveluissa järjestelyt eri kulttuuri- ja
urheilutapahtumien rahoittamiseksi, kaupungin
matkailumarkkinoinnin  edistäminen  sekä
kaupungin  kansallinen  ja  kansainvälinen
edunvalvonta  ovat  olleet  myös  kuluneen
vuoden  aikana  merkittävä  osa  työpanostani.

Lautakunnan  puheenjohtajuuksien  lisäksi
apulaispormestari  on  vetänyt  muun  muassa
Nuorten  talon  Ohjaamo  ohjausryhmää,
elokuvatyöryhmää, Liikkuva Tampere -hankkeen
ohjausryhmää,  EU-toimiston  ohjausryhmää,
suurtapahtumatyöryhmää,  työllisyydenhoidon
eri ohjausryhmiä, julkisen taiteen edistämisen
ohjausryhmää,  erilaisia  sopimusneuvotteluita
sekä  Pyynikintorin  alueen  suunnittelun  ja
Hervannan  pohjoisakselin  kortteleiden

suunnittelukilpailujen  ohjausryhmiä.  Vuoden
aikana  minut  nimettiin  myös  muun  muassa
ICLEIN  (European  cities  for  sustainable
development)  Euroopan  aluekomiteaan,
Työelämä  2020  -neuvottelukuntaan  sekä
Helsinki-Hämeenlinna-Tampere  -kasvukäytän
ohjausryhmään. 

RYHMÄPUHEENJOHTAJISTON TOIMINTA

Ryhmäpuheenjohtajistoon  kuuluivat
valtuustoryhmän  puheenjohtaja  Jaakko
Stenhäll,  1.  varapuheenjohtaja  Jaakko
Mustakallio  sekä  2.  varapuheenjohtaja  Olga
Haapa-aho.  

Ryhmäpuheenjohtajisto tapasi muiden ryhmien
puheenjohtajia aina ennen jokaista valtuuston
kokousta  sekä  välillä  useammin.
Ryhmäpuheenjohtajisto  kävi  neuvotteluita
vuoden suuria teemoja koskevissa kysymyksissä
muiden  ryhmien  puheenjohtajistojen  kanssa
esimerkiksi kaupunkistrategiasta, talousarviosta
ja  suurissa  kaupunkikehityshankkeissa.
Puheenjohtajisto sai vihreää näkökulmaa hyvin
ajettua moniin eri kokonaisuuksiin mukaan.  



 LAUTAKUNNAT

Lautakuntien edustajat 

Kuva: Tampereen kaupunki

 

YLEISTÄ

Kaupungin  lautakunnat  ovat  toimielimiä,  jotka  osa-alueillaan  tilaavat  palveluita  kaupungin  omalta
tuotannolta  ja  ulkopuolisilta  toimijoilta.  Lautakunnat  päättävät  mitä  palveluita  kaupunkilaisille
tilataan. 



ALUEELLINEN
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTO 

Lautakunnassa  Tampereen  vihreitä  edusti
Natalia Rincon (varapuheenjohtaja). 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 

Lautakunnassa  vihreitä  edusti  Erik  Lydén
(varalla: Hannele Piitulainen) Sonja Harmaala
(varalla:  Ville  Tynkkynen),  puheenjohtajan
varahenkilö Miisa Karjalainen 

Asunto-  ja  kiinteistölautakunta  aloitti  uutena
lautakuntana kaupungin organisaatiossa syksyllä
2017. Tampereen asunto- ja maapolitiikkaa on
käytännössä  ohjannut  aiemmin
kaupunginhallitus. Koska kyseessä on kuitenkin
erittäin  laaja  ja  merkittävä  kokonaisuus,  on
perusteltua  että  sitä  johtaa  kokonaan  oma
toimielin.  Lautakunnan toimialaan kuuluu niin
asuntopolitiikan  kuin  maapolitiikankin
käytännön  linjausten  toteuttaminen.  Lisäksi
vuoden  2018  alusta  lähtien  se  vastaa  myös
kaupungin  kiinteistöomaisuuden
hallinnoinnista,  kun  omaisuus  siirtyy
Tilakeskukselta kaupungin taseeseen.

Vihreille  jäsenille  erittäin  keskeisiä  asioita
syksyn  aikana  ovat  olleet  kaupungin  kasvua

tukevan  asuntopolitiikan  ja  maankäytön
edistäminen  sekä  myös  esimerkiksi
eriarvoisuuden vähentämiseen pyrkivät toimet.
Tähän  liittyvät  myös  käytännön  toimien
edistäminen, kuten esimerkiksi kaupunginosien
eriarvoistumisen  ehkäisy  sekä  opiskelija-
asuntoyhteisöjen  aktiivinen  tuki  ja  yhteistyö
sosiaalitoimen  kanssa  tilanteissa,  joissa
kohdataan asukkaita joilla on elämänhallinnan
ongelmia.  Olemme  painottaneet  myös
palvelukiinteistöjen  –  erityisesti  koulujen  ja
päiväkotien  -  homeongelman  korjaamisen
tärkeyttä sekä nostaneet esiin kohtuuhintaisen
vuokra-asumisen  rakentamiseen  asetettujen
tavoitteiden tärkeyttä. Lautakunta on linjannut
myös  tulevan  vuoden  maa-  ja
kiinteistöpolitiikkaa,  pyrkien  vastaamaan
erityisesti  kaupungin  kasvun  asettamiin
haasteisiin.

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA 

Vihreitä  lautakunnassa  edusti  Vesa  Eskola
(varalla:  Alisa  Sankala),  Johanna  Roihuvuo
(varalla:  Markus  Klöf),  puheenjohtajan
varahenkilö: Atte Tahvola

Elinkeino-  ja  osaamislautakunnalla  on  ollut
isoja  asioita  päätettävänä  ja  seurattavana
erityisesti  työllisyydenhoidon  ja  toisen  asteen
koulutuksen parissa.  Tampereen kaupunkiseutu
ja  Sastamala  ja  Punkalaidun  alue  valittiin
työllisyydenhoidon  kuntakokeiluun  1.8.2017
alkaen,  jolloin  kaikki  ei  ansiosidonnaista
päivärahaa saavat työttömät siirtyivät valtiolta
kunnan  vastuulle.  Elinkeino-  ja
osaamislautakunta  on  seurannut  kokeilun
toteutusta  tiiviisti.  Vihreät  ovat  olleet
vaikuttamassa  muun  muassa  nuorten  uusien
työllistämismallien  suunnitteluun  ja  uusien
avauksien  toteutukseen  kunnallisten
työllisyyspalveluiden,  kolmannen  sektorin  ja
yksityisen  sektorin  yhteistyönä.

Ammatillisen  koulutuksen  reformi  on  ollut
toinen  iso  asia  osana  lautakunnan  toimintaa.
Kuluneen  vuoden  aikana  työllisyydenhoidon
palveluita  on  siirretty  osaksi  ammatillisen
oppilaitoksen,  Tredun  palveluita  ja  Nuorten
Talo  Ohjaamo  aloitti  toimintansa.



Valtionhallinnon  leikkaukset  ammatilliseen
koulutukseen ovat olleet merkittäviä, joista osa
on  kyetty  kompensoimaan  paikallisesti.
Oppilashuollon  resurssit  ja  opiskelun
harkinnanvaraiset  tukipalvelut  on  säästetty
leikkauksilta  paikallisilla  arvovalinnoilla.
Käytännön vihreitä  avauksia  ovat  olleet  muun
muassa  Tredun  ja  Tampereen  yliopiston
näyttelijätyön  laitoksen  yhteisprojekti
syrjäytymisuhan  alla  olevien  nuorten
osallistamiseksi.  Hatanpään  lukion
musiikkilinja ja  Klassillisen  lukion
luonnontieteiden  linja  saivat  onnistuneet
valtakunnallisen  erityistehtävän.
Elinkeinopalveluissa  vihreät  ovat  olleet
edistämässä muun muassa audiovisuaalisen alan
toimintaedellytyksiä,  kaupunkimarkkinointia
sekä  yrityspalveluiden  tehostamista.  Tästä
esimerkkinä muun muassa uuden tamperelaisen
startup  -hubin  tukeminen  lautakunnan
päätöksellä.

IKÄIHMISTEN  PALVELUJEN  LAUTAKUNTA
1.1.- 31.5.2017

Väinö  Friman,  varapj,  Hanna-Kaisa  Heilimo
varajäsen, Vesa Eskola varajäsen

Keskeisenä  teemana  ikäihmisten  palvelujen
lautakunnan  toiminnassa  oli  palvelurakenteen
muutoksen  jatkaminen  tehostettua
palveluasumista  ja  kotihoidon  palveluita
lisäämällä.  Uusia  palvelumuotoja  on  pyritty
kehittämään  vastaamaan  ikäihmisten  määrän
kasvuun. 

Minulle  on  tärkeätä  ollut  koittaa  löytää
tasapaino  kotihoidon,  tehostetun
palveluasumisen,  laitoshoidon  ja  omaishoidon
välillä.  Vaikka  ikäihmisistä  suuri  osa  haluaa
asua  kotona,  tehostettuun  palveluasumiseen
pitäisi  päästä  helposti  siirtymään,  kun kotona
asuminen ei enää ole turvallista

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Vihreitä  lautakunnassa  edusti  Pauli  Borodulin
(varalla Eija Savolainen). 

Kuntien  keskusvaalilautakunnat  huolehtivat
vaalien  yleisjärjestelyistä  sekä  kuntavaaleissa
lisäksi  muun  muassa  ehdokasasettelusta  ja
tuloksen  laskennasta.  Suurimman  osan
varsinaisesta  työstä  tekevät
keskusvaalilautakunnan  palkkaama
järjestelyissä  avustava  vaalihenkilöstö  sekä
vaalitoimitsijat.  Tampereen  kaupungin
keskusvaalilautakunnan  tärkeimmät  asiat
vuoden  aikana  olivat  kuntavaalin  2017
järjestäminen  keväällä  sekä  loppusyksystä
valmistautuminen  seuraavaan
presidentinvaaliin,  joka  järjestetään  heti
vuoden 2018 alulla. 

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN 
LAUTAKUNTA 1.1.- 31.5.2017

Vesa  Eskola,  Hanna-Kaisa  Heilimo varajäsen,
Jama Jama varajäsen

Hyvinvoinnin  palvelualue  aloitti  toimintansa
1.1.2017.  Poliittisten  toimielinten  osalta  uusi
organisaatio  astui  voimaan  1.6.2017.
Siirtymäajan  1.1.2017–31.5.2017
palvelualueella  oli  neljä  lautakuntaa,  joista
lasten  ja  nuorten  palvelujen  lautakunta
kokousti  keväällä  2017  viisi  kertaa.
Lautakunnan  ydinprosessi  vastasi  kasvatuksen,
opetuksen,  psykososiaalisen  tuen,
terveydenhuollon  ja  kulttuuri-palveluiden
järjestämisestä  lapsille,  nuorille  ja
lapsiperheille.

Lautakunnan  toimintaan  liittyy  kiinteästi
palveluverkon  kehittäminen.  Tavoitteena  on
muun  muassa  luopua  pienistä,



epätarkoituksenmukaisista  ja  haavoittuvista
toimipisteitä  sekä  tehostaa  tilojen  käyttöä.
Perusparannuksien  osalta  painopiste  on
sisäilmaongelmien  korjaamisessa.  Koulujen
toimintaa  kehitetään  hallinnollisesti  ja
pedagogisesti  toiminnallisiksi  kokonaisuuksiksi.
Yhtenäiskoulujen määrää tullaan lisäämään. 

Peruskorjauksia,  sisäilmaremontteja  ja
uudisrakentamista  toteutetaan  yhteensä  13
koulussa.  Suurimpia  vuonna  2017  valmistuvia
hankkeita  olivat  Tampereen  kansainvälisen
koulun  perusparannus.   Lautakunnassa
käsiteltiin  Hippoksen  päiväkodin
perusparannuksen  ja  uudisrakennuksen
vaihtoehtoja,  Juhannuskylän  koulun  ja
Johanneksen  koulutalon  laajennuksen
tarveselvitystä  ja  Pispalan  koulun
perusparannuksen  hankesuunnitelma
hyväksyttiin. 

Uusia  päivähoitoyksiköitä  ja  kouluja
suunniteltaessa  huomioidaan  pienten  lasten
yksiköiden  tarve  kunkin  asuinalueen
väestörakenne  huomioiden.  Peruskorjauksia,
sisäilmaremontteja  ja  uudisrakentamista
toteutetaan  yhteensä  yhdeksässä
päivähoitoyksikössä.

Asiakaslähtöinen  hoitoaikaperusteinen
päivähoitopalvelu otetaan käyttöön Tampereen
kaikissa  varhaiskasvatuspalvelun
toimintamuodoissa,  ja  kevään  aikana
lautakunta arvioi pilotista saatavia kokemuksia
varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Lautakunta  päätti  koululaisten  ja  esiopetusta
täydentävän  aamu-  ja  iltapäivätoiminnan
asiakasmaksujen  tulorajat  ja  perimättä
jättäminen  ja  kunnallisten  kesäkerhojen  ja
erityisoppilaiden  kesäajan  hoidon
asiakasmaksut v. 2017.

Talousarviossa  on  varauduttu  perusopetuksen
oppilasmäärän  kasvuun  ja  uuden
opetussuunnitelman toteuttamiseen.  Koulu-  ja
luokkakohtaiset ryhmäkoot olivat myös kevään
kokouksissa aiheina.

Lasten ja  nuorten palveluissa on tehty vuosia
lastensuojelun  rakennemuutosta,  missä
painopistettä  on  siirretty  ensin  sijaishuollosta
avohuoltoon  ja  sijaishuollossa  laitoshoidosta
perhehoitoon.  Lautakunnassa  esiteltiin
yhteenveto  lastensuojelun  sijaishuollon
ohjauksesta  ja  valvonnasta  vuonna  2016  ja
päätettiin  perheitä  tukevan  työn  toiminta-
avustuksista  ja  perhehoidon  ja
tukiperhetoiminnan  hoitopalkkiot  ja
kulukorvaukset.

Lautakunta  myönsi  vuoden  2017  toiminta-
avustuksia  nuorten  yhteiskunnalliseen
toimintaan,  nuorisotyöhön  ja  nuorten
harrastustoimintaan.

Tampereen  kaupungin  vammaispoliittisen
ohjelman, esteettömyysohjelman, seutukunnan
sosiaaliasiamiehen  ja  Tampereen
potilasasiamiehen  selvitykset  ja  raportit
esiteltiin lautakunnalle vuodelta 2016.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

Vihreitä  edusti  Väinö  Friman (varalla:  Alisa
Sankala),  Amu  Urhonen (varalla:  Perttu
Jussila), Petri Siuro (varalla: Henri Backman)

Sosiaali-  ja  terveyslautakunnassa  talous  pysyi
keskiössä. Lautakunnan talousarvio on ylittynyt
merkittävästi jo monena vuonna. Vihreät ovat
painottaneet,  että  ongelma  on  ratkaistava
palveluja heikentämättä. 

Lautakunnassa  on  syksyn  mittaan  tehty  kaksi
isoa  ja  uudenlaista  avausta.  Hatanpään
sairaalan yhdistäminen TAYSiin turvasi sen, että
tamperelaiset  pääsevät  jatkossakin  pääosin
Tampereelle  leikkaukseen.  Tesoman
hyvinvointiasemalla  kokeillaan  Mehiläisen  ja
kaupungin allianssimallia. Vihreille sairaaloiden
yhdistymisessä  on  ollut  tärkeää  pitää  huoli
siitä,  ettei  kaupunkilaisten  palvelut  pääse
heikkenemään.  Tesoman  hyvinvointikeskuksen
toteuttaminen  allianssimallilla  on
mielenkiintoinen  uusi  avaus.  Onnistunut
lopputulos  vaatii  kokeilun  kustannusten  ja
toiminnan tarkkaa seurantaa.



SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Sivistys-  ja  kulttuurilautakunnassa  Vihreitä
syksyllä 2017 edustivat  Matti Helimo (vpj.) ja
Hanna Salo. 

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat olivat
vahvasti  esillä  lautakunnassa.  Vihreät  toivat
joka  kohdassa  esiin  lasten,  nuorten  ja
terveyden  ensisijaisuuden  sekä  sen,  että
tarkkaan tutkitaan, onko uudisrakennus pitkällä
tähtäimellä  esim.  peruskorjausta  parempi
vaihtoehto. 
Perusopetuksen ryhmäkokojen turvaamisessa ja
eri  alueiden  koulujen  tasa-arvoa  parantavissa
toimissa  vihreillä  oli  valmistelussa  merkittävä
yhteistyössä  muiden  puolueiden  kanssa.
Erityisesti  lasten  ja  nuorten  liikuntaa  sekä
kaupungin  monipuolista  kulttuuritarjontaa  on
pyritty edistämään. 

SOSIAALI- JATERVEYSLAUTAKUNNAN 
YKSILÖASIOIDEN JAOSTO

Lautakunnassa  vihreitä  edusti  Petri  Siuro
(varalla:  Väinö  Friman),  Henri  Backman
(varalla: Erik Lydén)

Jaostossa  käsitellään  kaupungin  virkamiesten
tekemiin päätöksiin tulleita oikaisuvaatimuksia.
Aiheina  ovat  pääsääntöisesti  omaishoidon
tukipäätökset,  vammaispalvelulain  mukaiset
kuljetuspalvelut  sekä  kuntien  tarjoaman
harkkinanvaraisen  sosiaalituen  päätökset  sekä
muita  yksittäisiä  virkamiesten  päätöksiä.
Päätökset  perustavat  eri  lakien  pykäliin.
Yksityisasioiden suojelun takia  asiakirjat  eivät
ole  julkisia.  Sote-jaoston  päätöksistä  voi
valittaa  hallinto-oikeuteen.   Sote-jaoston
toimenkuva  muuttui  hieman,  kun  yleinen
toimeentulotuki siirtyi kunnilta KELA:lle.

TAMPEREEN  KAUPUNKISEUDUN
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vihreitä  lautakunnassa  edusti  Kirsikka  Siik
(varalla: Atte Tahvola)

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vihreitä  jaostossa  edusti  Maarit  Takala
(varajäsen  Marko  Ulvila)  ja  Ilkka  Veiström
(varajäsen Saila Joutsio).

Tarkastuslautakunta  on  ainoa  laissa  määrätty
lautakunta,  tehtävänään  kaupungin
päätöksenteon  demokraattinen  arviointi.
Lautakunnan varsinaisia jäseniä olivat 1.6.2017
alkaen Maarit Takala (varajäsen Marko Ulvila) ja
Ilkka  Veiström  (varajäsen  Saila  Joutsio).
Lautakunnan kokoontui yhdeksän kertaa, minkä
lisäksi  erilaisia  seminaari-  ja
koulutustilaisuuksia  oli  yhteensä  kolme.
Tarkastuslautakunnan  Tampereen  kaupungin
toiminnan  ja  talouden  katsaus  annettiin
kaupunginvaltuustolle tiedoksi lokakuussa 2017.

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Vihreitä  lautakunnassa  edustivat  vuonna  2017
keväällä Jaakko Stenhäll (varalla Hanna Hakko
ja  Vesa Eskola),  syksyllä  2017 alkaen  Juhana
Suoniemi (varalla:  Sonja  Harmaala),  Natalia
Rincon  (varalla:  Erik Lydén),  Katja Nisumaa-
Saarela (varalla: Amu Urhonen)



Yhdyskuntalautakunnan  kevään  merkittävin
päätös  oli  kantakaupungin  yleiskaavan
saaminen  valmiiksi:  linjauksissa  painottuivat
vahvasti  yhdyskuntarakenteen  täydentäminen
aiempaa  vahvemmin.  Tämän  ohella
yhdyskuntalautakunnan  työtä  ohjasi
täydennysrakentaminen:
korttelisuunnitelmia syntyi niin Tammelaan kuin
keskustaankin, ja täydennysrakentamiskohteita
kaavoitettiin  niin  Jankaan,  Tesomalle  kuin
Keskustaankin.  Tämän  lisäksi
yhteiskäyttöautojen  hyödyntämistä  eri
taloyhtiöissä alettiin edistämään - kuten myös
toteuttamaan  alempia  30  km/h
nopeusrajoituksia eri asuinalueilla.

Uusi  yhdyskuntalautakunta  aloitti  toimintansa
kesäkuun lopulla  ja  uudessa lautakunnassa on
peräti kolme vihreää jäsentä, joista Juhana on
ollut jäsenenä jo aikaisemmin, Katja ja Natalia
uusia. Lautakunnassa on riittänyt puhetta tänä
syksynä  mm.  kaupungin  rakennustyömaista  ja
paljonhan  kaupungissa  nyt  tapahtuukin
ratikkatyömaan lisäksi.  Työmaiden ajoitukseen
kaivataan vielä  parempaa koordinointia,  jotta
kaupunkilaiset  jaksavat  odottaa  tuloksia
hermostumatta.
Pidämme  lautakunnassa  joukkoliikenteen  ja
pyöräilyn  puolia  ja  kannatamme  myös
aluenopeusrajoitusten alentamista.
Kehitämme kaupunkia  kaupunkimaiseen mutta
viihtyisään  suuntaan.  Kannustamme
täydennysrakentamista  mutta  suunnitelmien
pitää  sopia  yhteen  myös  olemassaolevan
rakennuskannan kanssa. 
Viihtyisään  kaupunkiin  kuuluvat  myös  vanhat
rakennukset,  mm.  vanhan  tavara-aseman
suojelun  ja  alueen  liikennejärjestelyiden
ongelmista  on  keskusteltu  paljon  mutta  ne
odottavat yhä ratkaisuaan.

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖ-JA
RAKENNUSJAOSTO

Lautakunnan  vihreitä  edustajia  olivat  Erik
Lydén (varalla: Natalia Rincon)
Katja  Nisumaa-Saarela (varalla:  Juhana
Suoniemi)

Uusi jaosto aloitti kesäkuun lopussa ja siinä on
nyt kaksi  vihreää jäsentä. Koska jaosto toimii
kaupungin  viranomaisena  ympäristö-  ja
rakennuslupien osalta, uusilla jäsenillä on tässä
paljon  opeteltavaa.  Jaoston  päätettäväksi
tulevat  mm.  yli  1500  neliön
teollisuusrakennusten  ja  yli  1200  neliön
asuinrakennusten rakennusluvat. 

Sulkavuoren  keskuspuhdistamohankkeeseen
liittyviä  lausuntoja  on  syksyn  mittaan  tullut
käsiteltäviksi  useita,  ja  niihin  liittyy  useita
huolenaiheita  kuten  vanhan  kaatopaikan
pilaantuneiden  maa-alueiden  vaikutus  sekä
puhdistamon purkuputken sijainti Pyhäjärvessä.

Mukavia  päätöksiä  ovat  olleet  mm.  isojen
asuinkerrostalojen  rakennusluvat  varsinkin
silloin kun rakennukset näyttävät tyylikkäiltä -
kasvava  kaupunki  tarvitsee  uusia  asuntoja.
Rakennuslupaprosessin  nopeuttaminen  on  osa
pormestariohjelmaa ja siihen pääseminen vaatii
myös  toimintatapojen  muutosta;  digitalisaatio
apuna.

Oli  ilo  olla  mukana  hyväksymässä  Tampereen
kaupungin luontolahjaa 100-vuotiaalle Suomelle
eli  Kintulammen  alueen  rauhoittamista.
Hervannan  Makkarajärven  alue  jäi  vielä
harmillisesti  odottamaan  tulevaisuuden
päätöksentekoa.

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Lautakunnan  vihreä  edustaja  on  Miisa
Karjalainen (varajäsen Raine Kallio).

Syksyllä  2017  alueellinen  jätehuoltojaosto
korvattiin alueellisella jätehuoltolautakunnalla.
Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan
yhteinen  toimielin,  jonka  vastuulla  ovat
jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät.

Lautakunnassa on syksyn mittaan puhuttanut 
ensinnäkin se tilanne, että kaikki 17 kuntaa 
eivät ole hyväksyneet sopimusta, jolla 



alueellinen jätehuoltolautakunta on perustettu.
Kunnissa, jotka eivät sopimusta hyväksyneet, ei
syksyn aikana ole ollut jätelain edellyttämää 
jätehuoltoviranomaista. Tilanne on kuitenkin 
muuttunut parempaan suuntaan ja näyttäisi 
siltä, että kaikki kunnat voivat sopimukseen 
sitoutua.

Toinen erittäin paljon huomiota saanut aihe on 
ollut sako- ja umpikaivojen tyhjennys sekä 
näistä tulevien lietteiden käsittely, joka on 
siirtynyt vesilaitoksilta jätehuoltolaitoksen 
hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Tähän 
liittyen Pirkanmaan jätehuolto kilpailutti sako- 
ja umpikaivojen tyhjennystoiminnan, minkä 
seurauksena ainoastaan kilpailutuksessa 
menestyneet kuljettajat ovat voineet tyhjentää
lietekaivoja. Hankintapäätös kuitenkin 
kumottiin markkinaoikeudessa syksyllä 2017, ja 

kilpailutus joudutaan järjestämään uudestaan 
EU-hankintana. Tarkoitus on saada hankinta 
päätökseen kevään 2018 aikana.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toiminta 
poikkeaa muista lautakunnista erityisesti siksi, 
että kyseessä on viranomainen, joka tekee 
sitovia päätöksiä, esim. vahvistaa jätehuoltoon 
liittyvät taksat koko lautakunnan toimialueella.

JOHTOKUNNAT

Johtokuntien edustajat 

YLEISTÄ

Kaupungin  hyvinvointipalveluiden  ja
liikelaitosten johtokunnat vastaavat kaupungin
oman tuotannon organisoimisesta. Johtokunnat
päättävät  miten  kaupungin  omaa  tuotantoa
järjestetään.

TAMPEREEN  INFRA  LIIKELAITOKSEN
JOHTOKUNTA

Vihreitä johtokunnassa edusti Tuomo Pekkanen
ja  Anne  Sinkkonen  (varalla  Taru  Hollanti ja
Sami Pesonen).  

Tampereen  Infra  tarjoaa  kunnossapito-  ja
rakentamispalveluita,  kuljetus-  ja
korjaamopalveluita  sekä  paikkatietopalveluita.
Vihreitä  johtokunnassa  edustavat  Anne
Sinkkonen  ja  Tuomo  Pekkanen.  Lisäksi
johtokunnan  kokouksiin  osallistuu
kaupunginhallituksen  edustajana  Merve
Caglayan.

Liikelaitoksen  johtokunnassa  teemat  ja
päätösasiat  ovat  pääosin   talouden  ja
kustannusten  seurantaa  ja  hankintojen
hyväksymisiä. 

Tarkoituksena  on  valtuuston  ohjauksessa
ratkaista  se,  millaiseksi  Infra  kehittyy
lähivuosina. Se on jo päätetty, että Infra pysyy
liikelaitoksena,  mutta  muutoin  Infran  rooli  ja
etenkin sen korjaamotoiminnan tulevaisuus on
juuri nyt työn alla. 



 
Ilmastopäästöjä  pyritään  alentamaan
siirtymällä  raskaassa  liikenteessä
biopolttoaineiden  käyttöön  ja  uusimalla
kalustoa  riittävän  tiheästi  esim.  siirtymällä
leasing-hankintoihin omaksi ostojen sijasta.

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKELAITOKSEN 
JOHTOKUNTA

Vihreitä  johtokunnassa  edusti  Sami  Kallio ja
Katri Pihlaja (varalla Petteri Hiltunen ja Anna
Moilanen). 

Tampereen  kaupunkiliikenne  liikelaitoksen
(TKL)  toiminta-ajatus  on  tuottaa
korkealuokkaisia  paikallisia
joukkoliikennepalveluja  kestävän  kehityksen
mukaisesti,  joustavasti,  taloudellisesti  ja
turvallisesti.  TKL  operoi  bussiliikennettä
Tampereen joukkoliikenteen tilauksesta hoitaen
noin puolet kaupunkiseudun joukkoliikenteestä.

Vuonna 2017 TKL:n linjojen kilometrikohtaiset
käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa verrattuna
edellisiin  vuosiin.  Talousluvut  ovat  hyvin
budjetissa.

Ensi vuodelle johtokunta on päättänyt käyttää
viime  vuoden  linja-autohankinnan  optio-
oikeutta,  niin  että  ensi  vuonna  hankitaan
yhteensä seitsemän Volvo ja viisi Solaris -linja-
autoa.  Hankinnan  yhteisarvo  on  2.881.750
euroa.

Tämän vuoden tärkeimpiä aiheita on ollut myös
keskustelu Tampereen Infran ja TKL:n välisestä

yhteistyöstä. TKL hankkii pääosan linja-autojen
huollosta  Tampereen  Infralta,  mutta  tämä  ei
ole  kaikkein  tarkoituksenmukaisinta  eikä
optimaalista  TKL:n  eikä  kaupunkikonsernin
kannalta.  Ensi  vuonna  linja-autojen  huolto
siirretään  mahdollisesti  osaksi  TKL:ää.
Renkaiden  hankinta  on  jo  aiemmin  siirtynyt
Infralta  TKL:lle  ja  tästä  on  ollut  hyviä
kokemuksia.

Johtokunta  päätti  alkuvuonna,  että  käytöstä
poistettava  kalusto  myydään  käyttäen
huutokaupat.com  -sivustoa.  Tällä  ei  ole
rahallisesti  suurta  merkitystä,  mutta  on
osoittautunut arveltua työläämmäksi.  Jatkossa
selvitetään  muita  vaihtoehtoja,  joissa
yhdenvertaisuus ja julkisuus toteutuisi.  

TAMPEREEN TILAKESKUKSEN 
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Vihreitä ovat vuoden 2017 syksyllä edustaneet
Atte  Tahvola (pj)  ja  Kirsi  Rossi.  Keväällä
Vihreiden edustajana toimi Veikko Pajunen.

Keskeisiä johtokunnassa käsiteltyjä asioita ovat
olleet  kaupungin  kiinteistöjen
sisäilmaongelmat,  joiden  korjaamista  ja
hallintaa  on  pyritty  edistämään.  Kouluja  ja
päiväkoteja  on  korjattu.  Onkiniemen
tehdasrakennuksen  asbestiongelmaan  saatiin
väliaikaisen  remontin  kautta  ratkaisu,  joka
turvaa kulttuuritoiminnan jatkuvuutta tiloissa.

Tilakeskuksen  yhtiöittämistä  on  valmisteltu
kaupunginvaltuuston  päätösten  mukaisesti.
Johtokunta  on  seurannut  yhtiöittämisen
valmistelua  ja  pyrkinyt  ohjaamaan  sitä  niin,
että  henkilöstön  luottamus  Tilakeskukseen
säilyy muutoksen keskelläkin.



 TAMPEREEN VESI LIIKELAITOKSEN 
JOHTOKUNTA

Johtokunnan vihreinä jäseninä toimivat Hannes
Tuohiniitty (varalla  Tiina  Jarvanne),  Taru
Hollanti (varalla Sami Pesonen)

Tampereen veden johtokunta käsitteli keväällä
2017  pääasiassa  Kaupin  vedenottomon  urakan
loppuunsaattamista  sekä  kiistanalaisia
vahingonkorvausasioita.  Keskustelua  käytiin
myös  raitiotien  rakentamisesta  aiheutuvien
johtosiirtojen  vaikutuksesta  liikelaitoksen
toimintaan.  Vaikuttamisessa  keskityttiin  hyvän
hallinnon ja kokouskäytäntöjen varmistamiseen
sekä  tiedonsiirtoon  tulevalle  johtokunnalle
luottamushenkilöiden vaihtuessa.

Uusi  johtokunta on perehtynyt perusteellisesti
Veden  eri  yksiköiden  toimintaan.  Kaupinojan
vedenpuhdistamon  valmistuminen  on  ollut
merkittävin  keskustelun  aihe.  Laitoksen
urakointiin  on  liittynyt  haasteita  aikataulun
ylittyessä selvästi. Vihreät jäsenet ovat tuoneet
esiin tärkeyttä saada laitos kunnialla loppuun,
samalla kuin urakkavaatimuksista on pidettävä
kiinni.

Haapalinnan  kerrostalojen  oikeuskäsittely
putkisyöpymistä  on  ennakkoluonteensa  takia
koettu tärkeäksi ja siihen on haluttu panostaa.
Vihreät jäsenet ovat tukeneet asian tärkeyttä.

Lisäksi  Nurmin  ja  Tarastenjärven
jätevesikysymykset  ovat  keskusteluttaneet.
Näissä  kohdin  Vihreät  ovat  olleet  aktiivisesti
herättämässä  keskustelua  ja  kysymässä
johdolta tarkempia yksityiskohtia.

Yleisesti  johtokunta  on  ottanut  aktiivisen
otteen  ja  vaatinut  toimivalta  johdolta
läpinäkyvyyttä johtokunnan suuntaan.

TAMPEREEN VOIMIA LIIKELAITOKSEN 
JOHTOKUNTA

Vihreitä edustaa  Anna Moilanen,  varapj,  sekä
Henri  Backman.  Varajäseninä  Janna  Maula
sekä Jouni Kaipainen.

Voimian  johtokunta  aloitti  työskentelynsä
syksyllä.

Olemme  päässeet  perehtymään  Voimiaan
jokaisen  kokouksen  yhteydessä  sekä  erikseen
järjestetyssä  työpaja-iltapäivässä.  Iltapäivän
tarkoituksena  oli  rakentaa  johtokunnalle
yhteisiä  pelisääntöjä  ja  toimintatapoja,  jotka
edesauttavat  tulevien  vuosien  strategian
valmistelussa. 

Syksyn kokouksissa on käsitelty liikevaihtoa ja
tulevien vuosien talousarviota, monipalvelutyön
toteutuksen parantamista sekä työhyvinvoinnin
kehittämistä  jolla  ehkäistäisiin  tules  sekä
työtapaturmista  johtuvien  sairaslomien
määrää.

Kaupunginhallituksen  konsernijaosto  päätti
valmistautua perustamaan Voimiasta In house-
yhtiön  yhdessä  PSHP:n  kanssa.  Tähän  liittyisi
myöhemmin myös Pirkanmaan maakunta. Asiaa
on käyty läpi myös johtokunnassa ja sitä tullaan
käsittelemään  lisää  tulevissa  kokouksissa.
Voimian  yhtiöittämisestä  päätetään  vielä
erikseen konsernijaostossa ensi vuoden aikana.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on tarkoitus
ottaa  Voimiassa  käyttöön  ja  tulemme
seuraamaan  sen  edistymistä  johtokunnassa.
Laadukkaat  ateria-  sekä  siiteyspalvelut  ovat
johtokunnassa  toimiville  Vihreiden  edustajille
arvoasia.



SARA HILDENIN MUSEON JOHTOKUNTA

Sara  Hildenin  johtokunnassa  vihreitä  edusti
Tuila Jaatinen (pj), (vara: Anne Sinkkonen)

Sara  Hildenin  johtokunnan  syksyä  sävytti
museorakennuksen  peruskorjauksen  tarve  ja
sen  toteuttamisen  aikataulu.  Museon
laadukkaan näyttelytoiminnan turvaaminen on
tärkeää myös seuraavina vuosina.

KAUPUNKIKONSERNIN OSAKEYHTIÖT

Jaakko Mustakallio

Tampereen  kaupunkikonserniin  kuuluu
osakeyhtiötä,  joissa  Tampereen  kaupunki
käyttää omistajavaltaa sekä nimittää yhtiöiden
hallitukset  tai  osan  hallituspaikoista.
Osakeyhtiölain  mukaisesti  yhtiöiden  sisäiset
asiat  eivät  ole  julkisia,  joten  emme  voi
yhtiöiden  viimevuoden  teemoja  tässä
poliittisessa  tilinpäätöksessä  käsitellä.
Listaamme  kuitenkin  tähän  kaikki  kaupungin
yhtiöt, joissa hallituksissa on vihreitä päättäjiä.

Tampere-talo Oy:n hallitus                              
Juhana Suoniemi

Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitus
Veikko Pajunen

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus
Kirsikka Siik

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitus
Alisa Sankala

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitus
Marko Ulvila

Vilusen Rinne Oy:n hallitus
Katja Nisumaa-Saarela

Finnpark Oy:n hallitus
Perttu Pesä

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus
Olli-Poika Parviainen (puheenjohtaja)

Tampereen Työvalmennussäätiö Syken 
hallitus
Jouko Paukkeri

Tampereen Sarka Oy:n hallitus
Katri Pihlaja

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitus
Jouni Kaipainen



Ekokumppanit Oy:n hallitus
Miisa Karjalainen

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus
Oras Tynkkynen (puheenjohtaja)

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
Merve Caglayan

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n 
hallitus
Markus Klöf

Oy Runoilijan tien hallitus
Maire Martikainen

Pispalan Sottiisin päätoimikunta
Juhana Suoniemi

LISÄTIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA 
VALTUUSTORYHMÄN TOIMINNASTA

Lisätietoja antavat:

Jaakko Stenhäll
puh:  045 1378 505
email: jaakko.stenhall@gmail.com

Jaakko Mustakallio
puh: 045 652 0589
email: jaakko.mustakallio@tampere.fi

Olga Haapa-aho 
puh:  050 3030 437
email: olga.haapa-aho@vihreat.fi

mailto:jaakko.mustakallio@tampere.fi
mailto:jaakko.stenhall@gmail.com
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