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Kaupunginvaltuusto, § 339, 18.12.2017
Tarkastuslautakunta, § 99, 28.11.2017
§ 339
Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2018-2020 arviointisuunnitelma
TRE:8467/00.05.00/2017
Kaupunginvaltuusto, 18.12.2017, § 339
Valmistelija / lisätiedot:
Viitala Erja
Valmistelijan yhteystiedot
Kaupuninginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio , puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta hyväksyy valtuustokauden
arviointisuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi ja antaa sen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Perustelut
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia
arviointisuunnitelma. Siinä osoitetaan kunkin tilivuoden arvioinnin
painopistealueet. Arviointisuunnitelma on ohjeellinen ja sitä
voidaan tarvittaessa muuttaa.
Tarkastuslautakunnan valmistelema arviointisuunnitelma on
laadittu osittain ylätasolla ja tarkastuslautakunta tarkentaa
suunnitelmaa vuosittain laadittavassa työohjelmassa. Tällöin
arviointikohteet tarkennetaan ja arviointiin voidaan valita tietty
näkökulma.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian
kokouksessaan 13.11.2017. Tarkastuslautakunnan
arviointisuunnitelma perustuu uuteen strategiaan.
Arviointisuunnitelmassa on huomioitu kattavasti koko
kaupungin toiminnan arviointi neljän vuoden aikana. Mukana
on myös poikkihallinnollisia arviointikohteita, yhteisarviointeja
kaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien kanssa ja
tytäryhteisöjen arviointeja.
Valtuusto hyväksyi strategian yhteydessä sen toteutumista
tukevia toimintatapoja, joista yksi on seuraava: Toimimme
avoimesti ja rohkeasti. Viestimme mahdollisuuksista ja toimimme
läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti. Kehitämme ja kokeilemme
ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti.
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Tarkastuslautakunta antaa arviointisuunnitelman valtuustolle
tiedoksi ja haluaa näin toimien omalta osaltaan edistää
kaupungin strategian toteutumista ja tukea avointa valmistelua ja
päätöksentekoa
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
Liitteet

1 Arviointisuunnitelma 2017-2020 valtuusto.xlsx
Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Kaupungin Internet-sivuilla www.tampere.fi 28.12.2017
Päätös on lähetetty sähköpostilla 29.12.2017
Tampere
29.12.2017
Tuire Nyyssönen
Päätösvalmistelusihteeri

Tarkastuslautakunta, 28.11.2017, § 99
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunta hyväksyy valtuustokauden
arviointisuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi ja antaa sen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Perustelut
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia
arviointisuunnitelma. Siinä osoitetaan kunkin tilivuoden arvioinnin
painopistealueet. Arviointisuunnitelma on ohjeellinen ja sitä
voidaan tarvittaessa muuttaa.
Tarkastuslautakunnan valmistelema arviointisuunnitelma on
laadittu osittain ylätasolla ja tarkastuslautakunta tarkentaa
suunnitelmaa vuosittain laadittavassa työohjelmassa. Tällöin
arviointikohteet tarkennetaan ja arviointiin voidaan valita tietty
näkökulma.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian
kokouksessaan 13.11.2017. Tarkastuslautakunnan
arviointisuunnitelma perustuu uuteen strategiaan.
Arviointisuunnitelmassa on huomioitu kattavasti koko
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kaupungin toiminnan arviointi neljän vuoden aikana. Mukana
on myös poikkihallinnollisia arviointikohteita, yhteisarviointeja
kaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien kanssa ja
tytäryhteisöjen arviointeja.
Valtuusto hyväksyi strategian yhteydessä sen toteutumista
tukevia toimintatapoja, joista yksi on seuraava: Toimimme
avoimesti ja rohkeasti. Viestimme mahdollisuuksista ja toimimme
läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti. Kehitämme ja kokeilemme
ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti.
Tarkastuslautakunta antaa arviointisuunnitelman valtuustolle
tiedoksi ja haluaa näin toimien omalta osaltaan edistää
kaupungin strategian toteutumista ja tukea avointa valmistelua ja
päätöksentekoa
Liitteet
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Muutoksenhakukielto
§339
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

