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Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 302
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen nuorisovaltuuston edustajille toimielimissä
toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:8011/00.01.05/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus
Nuorisovaltuuston kahdelle edustajalle myönnetään läsnäolo- ja
puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan, sivistys- ja
kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja
kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa toimikaudella
1.6.2019 - 31.5.2021.
Nuorisovaltuuston edustajille maksetaan 20 euron suuruinen
kokouspalkkio osallistumisesta lautakunnan kokoukseen.
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää läsnäolo- ja
puheoikeuden myöntämisestä vaikuttamistoimielinten edustajille
lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa. Läsnäolo-oikeutta ei
kuitenkaan voida antaa silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa
pidettäviä tietoja.
31.5.2019 päättyneellä toimikaudella nuorisovaltuuston
kahdella edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja
terveyslautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja
osaamislautakunnan, asunto- ja kiinteistölautakunnan,
yhdyskuntalautakunnan, Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunnan kokouksissa.
Lautakuntien osalta käytäntö on koettu hyödylliseksi. Sen sijaan
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan
kokouksissa nuorisovaltuutettujen läsnäoloa ei ole pidetty
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tarkoituksenmukaisena, sillä operatiivisen yksikön johtokunnassa ei
käsitellä palvelutasoon tai tarjontaan vaikuttavia asioita.
Nuorisovaltuusto valitsee edustajat järjestäytymiskokouksessaan.
Valinnassa noudatetaan tasa-arvolakia.
Tiedoksi
Päivi Laukamo, Laura Saartoala, Luottamushenkilömuutokset

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Nähtäville 2.7.2019: www.tampere.fi
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla 25.6.2019.

Muutoksenhakuviranomainen
Kaupunginhallitus
Tampere
25.06.2019
Elina Nikkilä
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§302
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

