
 

Kv 16.11.2015 TA 2016 muutosehdotukset. 
 
YLEISET LÄHTÖKOHDAT s. 7-25 
 
Taloudelliset lähtökohdat s. 15-19 
Talouden kehitysnäkymät s. 15 
Kuntatalous s. 15-16 
Kaupungin talous s. 16-19 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
 
”Raitiotiemerkintöjen poistaminen 

Tampereen taloustilanteen ja valtion mukana olon epävarmuudesta johtuen, esitämme koko 
raitiotiehankkeen ja sitä koskevan rahoituksen poistamista TA 2016-kirjasta ja sen liitteenä olevasta 
investointityöryhmän loppuraportista 20.10.2015 ja hankeen siirtämistä 2040-luvulle. Tämä tarkoittaa 
kaikkien raitiotiehanketta koskevien viitteiden ja mainintojen muuttamista tai poistamista 
virkamiestyönä sekä niin ikään laskelmien, lukujen ja taulukoiden päivittämistä vastaamaan 
muuttunutta tilannetta. 
 
Koskee TA 2016 sivuja 2, 4, 17, 22, 35, 37, 85, 86, 87, 88, 89, 157, 158, 160, 163, 178 sekä 
investointiohjelman loppuraporttia. 
 
Äänestyksessä annettiin 52 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä kolmen valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 1/252 §). Aarne Raevaara, Ilmari 
Rostila, Ossi Aho ja Antti Sirén jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. 
 
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva valtuustoryhmänsä, 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän, 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: 
 
”Raitiotiemerkintöjen suunnittelumäärärahan poistaminen 
Esitämme raitiotiehankkeen suunnittelumäärärahan poistamista TA 2016-kirjasta ja sen liitteenä 
olevasta investointityöryhmän loppuraportista 20.10.2015. Tämä tarkoittaa kaikkien raitiotiehankkeen 
suunnittelumäärärahaa koskevien viitteiden ja mainintojen muuttamista tai poistamista 
virkamiestyönä sekä niin ikään laskelmien, lukujen ja taulukoiden päivittämistä vastaamaan 
muuttunutta tilannetta. 
 
Koskee TA 2016 sivuja 86, 87, 88, 89, 157. 
 
Äänestyksessä annettiin 45 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä kolmen valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 2/252 §). 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivu 18. Kohta; ”… olevissa suurissa ja tärkeissä hankkeissa Kansi- 
ja Areena, asemakeskus, Eteläpuisto sekä Kunkunparkki edistytään”. Lisätään lause; Kansi- ja 
Areena-rahoitus selvitetään vuoden 2016 aikana suunnitelmien tarkistamiseksi. Kunkun 
parkkisuunnitelma jäädytetään siihen saakka, kun Hämpin parkin käyttöaste on noussut 85-90 
prosenttiin.” 
 
Äänestyksessä annettiin 58 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä kahden valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 3/252 §). 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Strategian toteutusta tukevat keskeiset toimenpiteet, sivu 18. Kohta 
”Toimintavuoden merkittävin päätös tulee olemaan…” muutetaan muotoon ”Toimintavuoden 
merkittävin päätös tulee olemaan raitiotiehankkeen siirtäminen tulevaisuuteen, 2040-luvulle, sekä 
keskittyminen toimivan joukkoliikenneratkaisun kehittämiseen muilla tavoin, esimerkiksi lähijunat ja 
sähkö/biokaasubussit”. 
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Äänestyksessä annettiin 46 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä neljän valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 4/252 §). 
 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti teki seuraavan sisältöisen 
muutosehdotuksen: 
 
”Maauimala-hanke poistetaan budjetista. Sivulta 17 poistetaan lause: Maauimalan rakentaminen 
käynnistyy keväällä 2016, ja se avautuu käyttöön kesäksi 2017.”  
 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 5/252 §). 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Työ, sivu 18. Lisätään loppuun uusi kappale; ”Kaupunki tehostaa 
työpaikkojen luomista yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Kaupunki turvaa jo olemassa olevan 
yritystoiminnan edellytykset. Kilpailutuksissa paikallisen yrittäjyyden tukeminen ja paikallinen 
työllistäminen on kaupungin toimintaa ohjaava prioriteetti." 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 46 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä kolmen valtuutetun äänestäessä 
tyhjää, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 6/252 §). 

 
 
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta s. 21-23 
Talousarvion sitovuus s. 22 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt   seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen:  
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion sitovuus, sivu 22. Uusi 
muotoilu: ”Konsernijohtaja voi päättää toimintamallin uudistamiseen liittyvien toimintojen ja niihin 
liittyvien rahojen siirrosta ydinprosessin sisällä”. 
 
Äänestyksessä annettiin 52 JAA-ääntä ja 15 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 7/252 §) 
 
Henkilöstö s. 24-25 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän II varapuheenjohtaja Yrjö Schafeitel valtuustoryhmänsä, 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän, Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, 
Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta 
oli tehnyt seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Tekstimuutosesitys, sivu 24 Henkilöstö 
Tekstiosan keskiväliltä kirjoitetaan teksti seuraavasti: Kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvat 
uudistukset, toimintamallin muutosten valmistelu sekä toimintojen uudelleenjärjestelyt edellyttävät 
pitkäjänteistä henkilöstösuunnitelmaa. Toimistotyötä tekeviä toimihenkilöitä ja viranhaltijoita on n. 
2500 henkilöä. Tähän henkilöstöön kohdennetaan 10 prosentin vähennys, joka on n. 250 
henkilötyövuotta. Samanaikaisesti korjataan myös tämän henkilöstöryhmän työaika normaaliksi. 
Nykyinen työaika perustuu v.1996 tehtyyn paikallissopimukseen, joka ei ole nykyisen työaikalain 
mukainen. Koko kustannusvaikutus 15 milj euroa vähennetään palkkojen kokonaismenoista. Tällä 
sopeutustoimenpiteellä saavutetaan talousarviotasapaino.  
 
Kappaleen loppuosa poistetaan ja seuraava kappale alkaa : Vuonna 2014 
on vahvistettu jne...” 
 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Schafeitelin tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 8/252 §). 
 
STRATEGIAOSA s. 27-39 
Tampereen kaupungin strategisen kehittämisen suuntaviivat s. 29-39 
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Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen:  
”TAMPEREEN KAUPUNGIN STRATEGISEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT 
Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki - kaupunkistrategia s. 29 
Sivu 29. 1. Kappale korvataan tekstillä: ”Poliittinen ja talouspoliittinen tilanne on muuttunut 
huomattavasti Suomessa ja ympäristössä kaupunkistrategian vahvistamisen jälkeen. Syvä taantuma 
-lama vaikeuttaa odotettavissa olevaa taloustilannetta ja olosuhteita.” 
Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 9/252 §). 
 
Rakenteelliset muutokset vuoden 2016 sitovien toiminnallisten tavoitteiden keskiössä s. 29-36 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Kestävä yhdyskunta. Strategiset painotukset, sivu 35. Lisäys 
kohtaan "Tampere on ilmastopolitiikan edelläkävijä..." Tampereen ilmastopolitiikan edelläkävijyydestä 
ei aiheudu yrityksille millään muotoa kilpailukykyä ja työpaikkoja vaarantavia lisäkuluja tai 
lisärasitteita." 
 
Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 10/252 §). 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio, sivu 36. Sitova 
toiminnallinen tavoite 2016. Kohta 20, muutetaan muotoon. ”Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on 
0-tulos.” 
Äänestyksessä annettiin 58 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 11/252 §). 
 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotukset  : 
”Sivu 39, Kehittämisprojektien painopisteet s. 39 
Otsikko: Tukipalveluja voidaan avata kilpailulle kaupunginhallituksen ohjauksessa. Muutetaan 
muotoon: Tukipalveluiden organisointia kehitetään” 
Valtuusto oli yksimielinen, puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt   seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Monituottajamallia ja omaa tuotantoa kehitetään, sivu 38. Lisäys 
kappaleeseen ”Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen … Uusi lause; Toimintamallin 
uudistuksessa valmistaudutaan myös henkilökunnan sisäisiin siirtoihin ja tarvittaessa yt- euvotteluihin 
ja irtisanomisiin. Tämä ei koske tuotantoa." 
Äänestyksessä annettiin 56 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 12/252 §). 
 
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva valtuustoryhmänsä, 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän, 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: 
TAMPEREEN KAUPUNGIN STRATEGISEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT 
Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki - kaupunkistrategia Elinvoima ja kilpailukyky, sivu 36 
strategiset painotukset 2025. Kohta "Tampereen saavutettavuus eri liikennemuodoilla on sujuva. 
Tampere-Pirkkalan lentokentän asema Suomen kakkoskenttänä on selkeä." Lisätään lause, 
Tampereen kaupunki ryhtyy valmistelemaan Tampere-Pirkkalan lentokentän hankkimista 
kunnalliseen omistukseen.” 
Äänestyksessä annettiin 48 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 13/252 §). 
 
KONSERNIHALLINTO JA KONSERNIPALVELUT s. 41-49 
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Konsernihallinto s. 43-45 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva 
oli tehnyt seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, 
sivu 43. Lisätään kappaleen ”Tampereen kaupunki järjestää hätämajoituksen…loppuun uusi lause; 
Hätämajoitustoiminta ei saa heikentää muita kaupungin palveluja. Hätämajoitustoiminnasta 
aiheutuvista muista ylimääräistä menoista haetaan täysi korvaus Maahanmuuttovirastolta. 
Vastaanottokeskuksen perustamiselle Tampereen kaupungin alueelle on pyydettävä valtuuston 
suostumus”. 
Äänestyksessä annettiin 58 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi.(Äänestys 14/252). Seppo Silvennoinen, Lassi Kaleva, Heikki Luoto, Ossi Aho, Antti 
Sirén ja Ilmari Rostila jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. 
 
TILAAJAOSA s. 51-94 
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen s. 53-59 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
TILAAJAOSA 
LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 
Toimintaympäristön muutokset, sivu 53. Lause, ”Lisäksi palvelusetelipäivähoitoa laajennetaan… 
Muutetaan muotoon; Lisäksi palvelusetelipäivähoitoa laajennetaan sekä palvelusetelin arvo 
tarkistetaan vastaamaan tapahtunutta kustannusten nousua. 
Äänestyksessä annettiin 57 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 15/252 §) 
 
Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 55 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen  : 
”s. 55 Varhaiskasvatus ja perusopetus: poistetaan viittaukset päivähoidon 
suhdeluvun kasvattamiseen. Päivähoidon ryhmäkokoja ei kasvateta mahdollisen varhaiskasvatuslain 
mahdollistamalla tavalla. Päätöksen aiheuttamat lisäkustannukset katetaan kasvattamalla vuoden 
2016 talousarvion alijäämää.”  
Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ja 59 EI-ääntä, joten valtuutettu Kostiaisen    tekemä ehdotus 
oli tullut hyväksytyksi. (Äänestys 16/252 §) 
 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen piti  
ryhmäpuheenvuoron kannattaen Leena Kostiaisen tekemiä muutosehdotuksia oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Esitän, että talousarviokirjan sivulta 55, Varhaiskasvatus ja 
esiopetus, poistetaan viittaukset subjektiiviseen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja sen sijaan 
todetaan, että Tampereen kaupunki ei ota käyttöön uudistuvan varhaiskasvatuslain mahdollistamia 
rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen. Lasten yhdenvertainen 
oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen 
aiheuttamat lisäkustannukset 1,6 miljoonaa euroa katetaan kasvattamalla vuoden 2016 talousarvion 
alijäämää.”  
 
Äänestyksessä annettiin 33 JAA-ääntä ja 34 EI-ääntä, joten valtuutettu Aaltosen tekemä ehdotus on 
tullut hyväksytyksi. (Äänestys 17/252 §) 
 
Perusopetus s. 56. Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena 
Kostiainen valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen 
vihreän valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotukset: Yrityskylän toiminta turvataan. Rahoitus siirretään 
Lanulasta 15 000 euroa ja Oselasta 15 000 euroa Konsernihallinnon elinkeinoyksikköön.” 
Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 60 EI-ääntä, joten valtuutettu Kostiaisen tekemä ehdotus on 
tullut hyväksytyksi.(Äänestys 18/252 §) 
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Anna Kontula oli tehnyt Jari Heinosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen 
keskustelun aikana: ”Esitän, että talousarviokirjan sivulta 56 muutetaan lause ´jonka vaikutuksesta 
perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko kasvaa Tampereella 0,5 oppilaalla syyslukukaudella 
2016´muotoon ´Keskimääräinen ryhmäkoko säilytetään Tampereella kuitenkin ennallaan´, että 
vastaavasti palvelutilauksen kohtaan ´perusopetus ´lisätään 0756 milj. euroa, ja että tätä tilausta 
vastaavat muutokset tehdään myös tuottajaosan sivulle 106.” 
Äänestyksessä annettiin 60 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, joten valtuutettu Kontulan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 19/252 §) 
 
Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut s. 57 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut, (1000 euroa) taulukko, sivu 57. Muutetaan 
Keskitetyt lasten ja nuorten terveyspalvelut 6653 (luvun 5153 tilalle) 
 
Äänestyksessä annettiin 60 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 20/252 §) 
 
Psykososiaalisen tuen palvelut s. 58 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
Psykososiaalisen tuen palvelut, sivu 58, muutetaan luvut. 
SUUNNITELTU PALVELUTILAUS (1 000 EUROA) 
Psykososiaalisen tuen palvelut Yhteensä 
Perhepalvelut 12 466 (luvun 11 966 tilalle) 
Lastensuojelun avohuollon palvelut 12 460 (luvun 11 960 tilalle) 
Lastensuojelun kuntoutus ja hoito 23 419 (luvun 22 419 tilalle) 
Äänestyksessä annettiin 58 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan    tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi.(Äänestys 21/252 §) 
 
Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen s. 60-63 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen 
 :”Sivu 60: "...osalta resursseineen kuntien vastuulle selvitetään" lauseen jälkeen: Selvitetään 
mahdollisuus ryhtyä perustulon kuntakokeilualueeksi, jos KELA esittää Tampereelle 
tarkoituksenmukaista kokeilumallia". 
Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. 
 
Ammatillinen koulutus s. 61 
Timo Vuohensilta oli tehnyt Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen kannattamana keskustelun aikana 
seuraavan muutosehdotuksen: 
”Ammatillinen koulutus sivulla 61 
Tekstilisäys kohtaan: Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, toisessa kappaleessa. Kahden 
perustutkinnon samanaikainen suoritus on räätälöity joustavaksi vastaamaan työelämän 
osaamisperusteita. Tärkeä koulutusväylä on ammatti- ja ylioppilastutkintoon johtava (ns. 
ammattikoulutustoiminta), johon osallistuu vuosittain 650 opiskelijaa.” 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Vuohensillan tekemä ehdotus 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Vuohensillan ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 22/252 §) 
 
Timo Vuohensilta oli tehnyt Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen kannattamana keskustelun aikana 
seuraavan muutosehdotuksen: Lisäys tähän loppuun: Näiden koulutuksien jatkuvuus varmennetaan.” 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Vuohensillan ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 23/252 §) 
 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut s. 63 
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Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt   seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Työllisyyden lisääminen tulee tapahtua yhdessä yritysten kanssa. 
Sivulla 63 oleva lause: Matkailumarkkinoinnin tehostamista selvitetään muutetaan muotoon: 
Matkailumarkkinointia tehostetaan.” 
Äänestyksessä annettiin 48 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 24/252 §) 
 
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen s. 64-69 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
SIVISTYKSEN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN 
Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen sivu 64 Uusi kappale ennen otsikkoa ”Toimintaympäristön 
muutokset”: ”Kaupungin myöntämien avustusten erikoistarkastelua jatketaan vuonna 2016. Erityisen 
kriittisesti suhtaudumme poliittisten yhdistysten, erilaisten eko-hankkeiden ja muiden vastaavien 
hankkeiden suoraan ja epäsuoraan taloudelliseen tukemiseen. Kaupunki lopettaa kaikki ECO2 -
ryhmään kuuluvat hankkeet. Kansainvälisyys- ja maahanmuuttajatoiminnan rahoitus on leikattava 
kaupungin taloudellisen tilanteen mukaiseksi.” 
 
Äänestyksessä annettiin 56 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan    tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 25/252 §) 
 
Kulttuuri- ja liikuntatapahtumapalvelut s. 69 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
”Sivu 69, Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen, Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Sivun neljänneksi 
viimeinen kappale, virkkeen ”Uuden yleisön tavoittamiseksi toimintaa laajennetaan ja kohdennetaan 
erityisesti yleisökasvatukseen.” 
jälkeen lisätään uusi virke: 
Selvitetään mahdollisuudet tehdä vuosittainen kesätapahtuma erinomaisesti onnistuneesta 
Sorsapuiston konserttitapahtumasta.” 
Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. 
 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen s. 70-78 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän II varapuheenjohtaja Yrjö Schafeitel oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen sisältöisen muutosehdotuksen: ”Muutosesitys: Sosiaalisen tuen palvelut, sivu 76 
Tekstistä poistetaan kappale: Sosiaalinen luototus käynnistetään Tampereella vuoden 2016 alusta 
varautumalla 500 000 euron antolainoihin, mikä vastaisi 77 kpl 6 500 euron suuruista luottoa. 
Sosiaalinen luototus käynnistetään vuoteen 2017 jatkuvana pilottina, johon kytketään arviointi. 
Toiminta hoidetaan talous-ja velkaneuvonnan nykyisillä resursseilla. 
Teksti jatkuu: Aktiivipassin käyttöä jatketaan vuonna 2016  
Äänestyksessä annettiin 64 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, joten valtuutettu Schafeitelin tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 26/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen oli tehnyt seuraavan sisältöisen 
muutosehdotuksen: Ehkäisevän toimeentulotuen taso nostetaan STM: n suositusten tasolle, 3.3 %: 
iin kaupungin toimeentulotuen kokonaismenoista (Köyhyysohjelman toteuttaminen; Sosiaalisen tuen 
palvelut, s. 76) 
Äänestyksessä annettiin 54 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen    tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 27/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen oli tehnyt seuraavan sisältöisen 
määrärahaehdotuksen: Toimeentulotuenasiakkaiden aktiivipassi: Passia kehitetään myös 
kulttuuripassin suuntaan (Tampere-talon liput, Teatteriliput jne.) Tähän varataan 110000 euron 
määräraha. (Köyhyysohjelman esitysten toteuttaminen; Sosiaalisen tuen palvelut, s. 76) 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen    tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 28/252 §) 
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Vammaispalvelut s. 77-78 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Kehitysvammaisten ns. Iltalinjan toiminta jatkuu Sivulle 77 
keskimmäiselle sarakkeelle lisätään lause: Kehitysvammaisten ns. Iltalinja jatkaa toimintaansa.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 29/252 §) 
 
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen s. 79-84 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN 
Kotona asumista tukevat palvelut, 
Suunniteltu palvelutilaus (1000 euroa), taulukko, sivu 83. Muutetaan luku: 
Omaishoidon tuki 6872 (luvun 6372 tilalle) 
Äänestyksessä annettiin 55 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 30/252 §) 
 
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva valtuustoryhmänsä, 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän, 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: 
”IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN 
Toimintaympäristön muutokset, sivu 79. Lisätään tekstiin kohta 8: Parannetaan ikäihmisten 
mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen ja aktiiviseen elämään laajentamalla nykyisin käytössä 
oleva, 65-vuotta täyttäneitä kuntalaisia koskeva klo 09-14 joukkoliikenteen 50 % arvolipun alennus 
koskemaan myös ilta-aikaa klo 18-23. Nyt tehtävä alennuskauden laajennus mahdollistaa 
senioriväestön osallistumisen laajaan ilta-aikaan tapahtuvaan tarjontaan, kuten teatterit, ravintolat, 
kielikurssit, harrastuspiirit, jumpparyhmät ja taidepiirit.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan    tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 31/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen oli tehnyt seuraavan sisältöisen 
määrärahaehdotuksen  : 
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen s. 79-84 
Palvelukeskuskortti: Tampereen kaupungin 65 vuotta täyttäneille ja alle 65-vuotiaille 
työkyvyttömyyseläkeläisille suunnatun palvelukeskuskortin tulosidonnaisuus poistetaan. Tähän 
varataan 150 000 euron määräraha (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, s. 79 - 83) 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 32/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen oli tehnyt seuraavan sisältöisen 
määrärahaehdotuksen: Kotiin vietävien aterioiden ja palvelukeskuskorttiaterioiden korotuksista 
luovutaan. Tähän varataan 94000 euron määräraha. (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, s. 79 - 
83) 
Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen tekemä ehdotus oli 
tullut hylätyksi. (Äänestys 33/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen oli tehnyt seuraavan sisältöisen 
määrärahaehdotuksen: Kauppapalvelujen asiakasmaksujen korotuksesta kuudesta eurosta 
seitsemään euroon luovutaan. Tähän varataan 77 000 euron määräraha. (Ikäihmisten hyvinvoinnin 
ylläpitäminen, s. 79 - 83) 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 34/252 §) 
 
SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Heinonen valtuustoryhmänsä, 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän, Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, 
Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja Tampereen Puolesta valtuustoryhmän 
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puolesta oli tehnyt seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Tekstilisäys: Talousarviovuoden 
alussa tuodaan valtuustoon tarkistettavaksi vanhuspalvelulain (5 §) edellyttämä suunnitelma 
ikääntyneen väestön tukemiseksi  (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, Ydinprosessien 
toiminnalliset tavoitteet, s. 79).” 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Heinosen tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 35/252 §). Timo Hanhilahti, Yrjö Schafeitel, Matti Joki, Satu Sipilä, Leena 
Rauhala, Laila Koskela, Matti Järvinen, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, Ilmari Rostila, Timo 
Vuohensilta, Seppo Silvennoinen, Heikki Luoto, Ossi Aho, Antti Sirén, Aarne Raevaara, Lassi Kaleva 
ja Jari Heinonen jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. 
 
Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palvelut s. 81 
Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva valtuustoryhmänsä, 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän, 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn 
palvelut, Suunniteltu palvelutilaus, 81 lisätään taulukkoon rivi: 
Joukkoliikenne 150 
Vastaavat taulukoiden ja lukujen muutokset tehdään virkamiestyönä myös 
muihin tarvittaviin kohtiin.” 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä yhden valtuutetun ollessa poissa 
äänestyksestä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 36/252 §) 
 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Tammelan palvelukeskukseen jää päiväkeskus Sivulle 81 
keskimmäiselle sarakkeelle lisätään lause: Tammelan palvelukeskukseen jää päiväkeskus.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 37/252 §) 
 
Kotona asumista tukevat palvelut s. 82-83 
Tampereen Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Sipilä valtuustoryhmänsä, 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän, Keskustan Tampereen valtuustoryhmän, 
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt 
seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivu 82 Kotona annettavat palvelut Omaishoitajien 
asemaa kohennetaan yhden luukun infopisteellä ja pääsyllä työterveyshuoltoon.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Sipilän tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 38/252 §) 
 
Kaupunkiympäristön kehittäminen s. 85-94 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöiset muutosehdotukset: ”Sivu 85: "...uusia maankäyttöalueita otetaan käyttöön." lauseen 
jälkeen: Investointikehystä tarkastellaan yhdessä Pitkän aikavälin investointisuunnitelman 
kanssa.” 
Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 52 EI-ääntä, joten valtuutettu Kostiaisen tekemä ehdotus oli 
tullut hyväksytyksi (Äänestys 39/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt   seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen:  
”KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 
Ydinprosessin toiminnalliset tavoitteet, sivu 85. Uusi muotoilu: Tavoitteena on joukkoliikenteen 
lisääminen ja asemakaavoituksen toteuttaminen, yhdessä valtion kanssa tehtävän lähijunaratkaisun 
yhteydessä. Kaikkia liikennemuotoja kohdellaan tasavertaisesti, tavoitteena kaupungin elinvoiman ja 
kaupunkilaisten tasapuolisuuden lisääminen sekä arjen sujuvoittaminen ja helpottaminen”. 
 
Hanketasolla sitovat kohteet, sivu 85. Rantaväylän tunnelin 2,1 milj.euroa, … Muutetaan muotoon; 
Rantaväylän tunnelin valtion rahoitusosuus on 26 milj.euroa LIVI:n ehdotuksen ja kh:n päätöksen 
23.6.14 sekä valtion 2016 budjettiesityksen mukaisesti”. 
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Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus oli 
tullut hylätyksi. (Äänestys 40/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Hanketasolla sitovat kohteet, sivu 85. Rantaväylän tunnelin 2,1 
milj.euroa, … Muutetaan muotoon; Rantaväylän tunnelin valtion rahoitusosuus on 26 milj.euroa 
LIVI:n ehdotuksen ja kh:n päätöksen 23.6.14 sekä valtion 2016 budjettiesityksen mukaisesti”. 
Investoinnit (1000 euroa) taulukko, sivu 87. Muutetaan rahoitusosuus lukua: 
Rantaväylän tunneli 
Investointimenot Rahoitusosuudet Yhteensä 
-16000                 26000                 10 000. 
Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus oli 
tullut hylätyksi. (Äänestys 41/252 §) . Seppo Silvennoinen, Ossi Aho, Antti Sirén ja Lassi Kaleva 
jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. 
 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöiset muutosehdotukset: ”Sivu 86, toinen kappale lisäys: 
Höyrypuisto toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 2016 ja kesän jälkeen aloitetaan Vuolteentorin 
rakentaminen. Rahoitus näihin hankkeisiin osoitetaan keskustahankkeen vuosisuunnitelmassa.” 
Äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 56 EI-ääntä yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kostiaisen tekemä ehdotus on tullut hyväksytyksi. (Äänestys 42/252 §) 
 
Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen s. 88-89 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Toiminnan painopiste ja keskeiset muutokset, sivu 88. Lisäys alkuun: 
”Kaupunki kaavoittaa pääasiassa omille maa-alueilleen. Kaavoitusta on tehostettava ja se saatettava 
yksiin käsiin kaupungin organisaatiossa. Kaavoitustavoitetta on nostettava erityisesti Teiskon 
suunnassa. 
Eteläpuistoa ei rakenneta, vaan suunnitelmien tulee tähdätä alueen huomioida lainmukaisten 
osallisten arviot. Olemassa olevien Kauppi-Niihaman alueella sijaitsevan golfkenttä muutetaan 
asumiskäyttöön.” 
Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus oli 
tullut hylätyksi. (Äänestys 43/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Toiminnan painopiste ja keskeiset muutokset, sivu 88. Lisäys alkuun: 
”Keskusta-alueen asumista ja yritystoimintaa vaikeuttavat hankkeet, kuten Hämeenkadun ja 
muidenkin katujen sulkeminen yksityisautoilta, perutaan. Samoin keskusta-alueen maanpinnalla 
olevien pysäköintipaikkojen vähentämistä ei toteuteta.” 
Äänestyksessä annettiin 51 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 44/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, sivu 89. Tampereen 
Kansi-hankkeeseen…lauseen jälkeen uusi lause; Kansi ja Areena-rahoitus selvitetään vuoden 2016 
aikana suunnitelmien tarkistamiseksi.” 
Äänestyksessä annettiin 57 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä kahden valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 45/252 §) 
 
Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito s. 90-91 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito, sivu 90. Alkuun uusi 
kappale; Kaavoituksessa otetaan huomioon rakennusten korkeuden kasvattaminen keskustassa ja 
taajamien keskustojen alueella.” 

Äänestyksessä annettiin 51 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 46/252 §) 
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Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
”Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito (1000 euroa), sivu 
91. 
Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito, muu tuotanto; Muutetaan 
Käyttötalous investointi Yhteensä 
5597             43000        48597.” 

Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi.(Äänestys 47/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito.. 
Investoinnit (1000 euroa) taulukko, sivu 91. Muutetaan luvuiksi: 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 
Kadut, tiet, torit ja puistot -23155 (luvun -25595 tilalle) 
Hankkeet 
Keskusta -5000 (luvun 7600 tilalle) 
Rantaväylän tunneli, kaupungille tulevat… 0000 
Rantaväylän tunneli, valtiolle luovutettava… -16000 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 26000” 
Äänestyksessä annettiin 59 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 48/252 §). Seppo Silvennoinen, Lassi Kaleva, Ossi Aho ja Antti Sirén 
jättivät asiaan eriävän mielipiteensä 
 
Joukkoliikenne s. 92-93 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivu 92: ” …yhtenäistyy koko kaupunkiseudulla." kappaleen jälkeen. 
Joukkoliikenteen seutulippujärjestelmäuudistuksessa selvitetään kv-opiskelijoiden mahdollisuudet 
käyttää joukkoliikenteen palveluita.” 
Äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä ja 54 EI-ääntä, joten valtuutettu Kostiaisen tekemä ehdotus 
on tullut hyväksytyksi. (Äänestys 49/252 §) 
 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Palautetaan Teiskon joukkoliikenteelle siltä poistettu tukiosuus. 
Sivulle 92 toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään lause: Tampereen kaupungin alueella tulee käyttöön 
kaksi maksuvyöhykettä.” 
Äänestyksessä annettiin 49 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 50/252 §) 
 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivu 92 Kaupunkiympäristön kehittäminen, Joukkoliikenne 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset -luvun 3. kpl: Lisätään kappaleen viimeiseksi 
virkkeeksi: Lopullista päätöstä maksuvyöhykkeistä tehtäessä pyritään vyöhykkeiden 
välisiä hintaeroja kohtuullistamaan. ” 
Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi 
yksimielisesti. 
 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivulle 93 kohtaan sopimusliikenne lisätään 200 000 e.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden    tekemä 
ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 51/252 §) 
 
TUOTTAJAOSA s. 95-143 
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Hyvinvointipalvelut s. 97-115 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut s. 113-115 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
”HYVINVOINTIPALVELUT 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi, sivu 114. Lause 
”Tesoman uuden jäähallin ja Tampereen maauimalan rakentaminen käynnistyvät”, muutetaan 
muotoon; Tesoman uuden jäähallin rakentaminen käynnistyy.” 
Äänestyksessä annettiin 51 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 52/252 §) 
 
Liikelaitokset s. 118-134 
Tampereen Vesi Liikelaitos s. 119-123 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
”LIIKELAITOKSET 
Tampereen Vesi Liikelaitos, toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi, sivu 118. Kolmannen 
palstan kappaleen jälkeen ”Tampereen Veden toimintaympäristössä… Lisätään uusi teksti: 
”Keskusjätevedenpuhdistamon investointiratkaisua lähdetään kehittämään Kolmenkulman–
Koukkujärven sijoituspaikan tai vaihtoehtoisesti Tarastenjärven kaatopaikan alueen pohjalta.” 
Äänestyksessä annettiin 58 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä kahden valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten 
valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 53/252 §) 
 
Tampereen Infra Liikelaitos s. 126-127 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Tampereen Infra Liikelaitos, toimenpiteet palvelutuotannon 
kehittämiseksi, sivu 127. 
Rahoituslaskelma (1000 euroa), sivu 127. Muutetaan luku: 
Investointimenot, TA 2016, -900” 
Äänestyksessä annettiin 52 JAA-ääntä ja 15 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus oli 
tullut hylätyksi. (Äänestys 54/252 §) 
 
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos s. 130-142 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Vuoden 2016 hankkeiden perustelu, sivu 135 Lisätään alkuun uusi 
kappale; Kaikissa rakentamisessa ja korjauksissa kiinnitetään erityishuomiota sisäilmaongelmien 
poistamiseen.” 
Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 55/252 §) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: Tilakeskus Liikelaitos s. 135 Alkuun uusi teksti: 
”Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden suunnitelmaa muutetaan siten, että ensisijaisesti korjataan 
sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit.” 
Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä yhden valtuutetun ollessa poissa 
äänestyksestä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on tullut hylätyksi. (Äänestys 56/252 §) 
 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen ehdotuksen: ”Sivulta 141 poistetaan Maauimalaa koskeva kohta.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 57/252 §) 
 
LASKELMAT s.145-163 
Investoinnit s. 156-159 
Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen 
valtuustoryhmänsä Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän, Tampereen vihreän 
valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puolesta oli tehnyt seuraavan 
sisältöiset muutosehdotukset: ”Sivu 158, Investoinnit 
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Sivun toiseksi viimeinen muutettu virke kuuluu: Kaupungilla on omistuksessaan peruspalveluiden 
tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä ja omistuksia, joiden kehittämisellä, omistuksien 
uudelleenjärjestelyillä ja myynneillä voidaan osittain kattaa tulevien vuosien investointien 
aiheuttamaa lisärahoitustarvetta.” 
Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 52 EI-ääntä, joten valtuutettu Kostiaisen tekemä ehdotus 
on tullut hyväksytyksi (Äänestys 58/252) 
 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: 
”Investoinnit (1000 euroa) Koneet ja kalusto. Muutetaan luku 1100 Infran esityksen mukaiseksi 
900.: Vuoden 2016 investointien tasoksi on suunniteltu 0,9 milj.euroa. Vrt, keväällinen Infran 
johtokunnan päätös 17.6.15, 59 §.” 

Äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä, joten valtuutettu Kalevan tekemä ehdotus on 
tullut hylätyksi. (Äänestys 59/252 §) 
 
Rahoituslaskelma s. 160-163 
Antolainauksen muutokset s. 162 Tampereen Puolesta valtuustoryhmän II varapuheenjohtaja Yrjö 
Schafeitel oli tehnyt seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: ”Antolainauksen muutokset, sivu 162 
Poistetaan taulukosta antolainat, lisäykset 500 000 euroa, jolloin sinne jää 1 100 000 euroa esitetyn 1 
600 000 tuhannen sijasta. 
Korollisten velkojen muutokset s. 163” 
Äänestyksessä annettiin 61 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä, joten valtuutettu Schafeitelin tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 60/252) 
 
Liitteet s. 165-184 
Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen talonrakennushankkeet s. 181- 
183 
Keskustan Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti oli tehnyt seuraavan 
sisältöisen muutosehdotuksen: ”Sivulta 182 poistetaan maauimalaa koskeva rivi.” 
Äänestyksessä annettiin 50 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, joten valtuutettu Hanhilahden tekemä ehdotus 
on tullut hylätyksi. (Äänestys 61/252 §) 
_________ 
Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen 
vuoden 2016 talousarvioksi ja 2016-2019 taloussuunnitelmaksi valtuuston 
tekemin seuraavin lisäyksin ja muutoksin: 
Sivu 60: "...osalta resursseineen kuntien vastuulle selvitetään" lauseen 
jälkeen: 
Selvitetään mahdollisuus ryhtyä perustulon kuntakokeilualueeksi, jos KELA 
esittää Tampereelle tarkoituksenmukaista kokeilumallia. 
Sivu 92: ” …yhtenäistyy koko kaupunkiseudulla." kappaleen jälkeen. 
Joukkoliikenteen seutulippujärjestelmäuudistuksessa selvitetään kvopiskelijoiden 
mahdollisuudet käyttää joukkoliikenteen palveluita. 
Sivu 85: "...uusia maankäyttöalueita otetaan käyttöön." lauseen jälkeen: 
Investointikehystä tarkastellaan yhdessä Pitkän aikavälin investointisuunnitelman 
kanssa. 
Sivu 56 lisäys 
Yrityskylän toiminta turvataan. Rahoitus siirretään Lanulasta 15 000 euroa 
ja Oselasta 15 000 euroa Konsernihallinnon elinkeinoyksikköön. 
Sivu 86, toinen kappale lisäys 
Höyrypuisto toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 2016 ja kesän jälkeen 
aloitetaan Vuolteentorin rakentaminen. Rahoitus näihin hankkeisiin osoitetaan 
keskustahankkeen vuosisuunnitelmassa. 
Sivu 39, Kehittämisprojektien painopisteet s. 39. 
Otsikko: Tukipalveluja voidaan avata kilpailulle kaupunginhallituksen ohjauksessa. 
Muutetaan muotoon: Tukipalveluiden organisointia kehitetään 
Sivu 158, Investoinnit 
Sivun toiseksi viimeinen muutettu virke kuuluu: Kaupungilla on omistuksessaan 
peruspalveluiden tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä ja omistuksia, 
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joiden kehittämisellä, omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja myynneillä 
voidaan osittain kattaa tulevien vuosien investointien aiheuttamaa lisärahoitustarvetta. 
Sivu 69, Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen, Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
Sivun neljänneksi viimeinen kappale, virkkeen ”Uuden yleisön tavoittamiseksi 
toimintaa laajennetaan ja kohdennetaan erityisesti yleisökasvatukseen.” 
jälkeen lisätään uusi virke: 
Selvitetään mahdollisuudet tehdä vuosittainen kesätapahtuma erinomaisesti 
onnistuneesta Sorsapuiston konserttitapahtumasta. 
Sivu 92 Kaupunkiympäristön kehittäminen, Joukkoliikenne 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset -luvun 3. kpl: 
Lisätään kappaleen viimeiseksi virkkeeksi: 
Lopullista päätöstä maksuvyöhykkeistä tehtäessä pyritään vyöhykkeiden 
välisiä hintaeroja kohtuullistamaan. 
Talousarviokirjan sivulta 55, Varhaiskasvatus ja esiopetus, poistetaan viittaukset 
päivähoidon ryhmäkokojen suhdeluvun kasvattamiseen. 
Päivähoidon ryhmäkokoja ei kasvateta mahdollisen varhaiskasvatuslain 
mahdollistamalla tavalla. Päätöksen aiheuttamat lisäkustannukset katetaan 
kasvattamalla vuoden 2016 talousarvion alijäämää. 
Talousarviokirjan sivulta 55, Varhaiskasvatus ja esiopetus, poistetaan viittaukset 
subjektiiviseen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja sen sijaan todetaan, 
että Tampereen kaupunki ei ota käyttöön uudistuvan varhaiskasvatuslain 
mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja 
päivähoito-oikeuteen. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen 
turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen aiheuttamat 
lisäkustannukset 1,6 miljoonaa euroa katetaan kasvattamalla 
vuoden 2016 talousarvion alijäämää. 
Päätös Valtuusto päätti 
että ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaksi 
hyväksytään valtuuston hyväksymin muutoksin, 
että talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat 
-osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten 
mukaisesti, 
että talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään 
kuntalain 13 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi, 
että konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle 
annetaan seuraavat oikeudet: 
oikeus ottaa vuoden 2016 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä 
lainamäärä, 
oikeus ottaa vuoden 2016 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään 
saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi, 
oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen 
sisältyviä ottolainoja, sekä 
että konsernihallinnon hallinto- ja talousryhmä oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan 
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia, 
että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi investointityöryhmän loppuraportin 
sekä hyväksyy raportissa esitetyt periaatteet ja investointitasot ohjeellisena 
noudatettavaksi tulevien vuosien taloussuunnittelussa, 
että vuoden 2016 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- 
ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään 
tiedoksi, ja 
että aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin. 


