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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne
Korhonen Auli, saapui 13:05
Luoto Heikki
Veiström Ilkka
Takala Maarit
Lampinen Reima
Rantanen Sampsa
Hursti Satu
Pelvola Kirsi, sihteeri
Viitala Erja, kaupunginreviisori
Palosaari Saija, ts. kaupunkitarkastaja
Ojanen Olli-Pekka, pelastusjohtaja, poistui 15:05
Ojala Miia, hallintopäällikkö, poistui 15:05
Kurppa Krista, taloussuunnittelija, poistui 15:05
Kautto Esko, pelastuspäällikkö, poistui 15:05
Mutikainen Pekka, johtava palotarkastaja, poistui 15:05

Allekirjoitukset

Löfberg Peter
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pelvola Kirsi
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Sällylä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävänä: www.tampere.fi

Sampsa Rantanen
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Sällylä ja Sampsa Rantanen
(varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Heikki Luoto).

Tampere
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
26.09.2017

11/2017

5 (11)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72
Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen
Päätös
Tarkastuslautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeudet tässä
kokouksessa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle, hallintopäällikkö
Miia Ojalalle, taloussuunnittelija Krista Kurpalle, pelastuspäällikkö
Esko Kautolle ja johtava palotarkastaja Pekka Mutikaiselle
pykälän 73 käsittelyn ajaksi sekä ts. kaupunkitarkastaja Saija
Palosaarelle koko kokouksen ajaksi.
Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä
kokouksessa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle pykälän 73 ajaksi
sekä ts. kaupunkitarkastaja Saija Palosaarelle koko kokouksen
ajaksi.
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§ 73
Pirkanmaan pelastuslaitos
TRE:5825/00.05.01/2017
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston
asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista sekä arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista
ja tarkoituksenmukaista. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017
työohjelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen Pirkanmaan
pelastuslaitokseen.
Kokoukseen on kutsuttu pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojanen esittelemään aihetta.
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§ 74
Tarkastustoimen v. 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma
TRE:6762/02.02.01/2017
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050-552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvio ja
vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma.
Perustelut
Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle
tarkastuslautakuntaa koskevan talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksensa
Tarkastuslautakunta
Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan
tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, onko
kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä
johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan tehtävänä
on myös arvioida, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on myös
huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta. Tilintarkastuksen kilpailutus tehdään talven
2017-2018 aikana.
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattaminen
on uusi tarkastuslautakunnan tehtävä ja ensimmäisen kerran
sidonnaisuudet ilmoitetaan vuonna 2017.
Mikäli kunnalla on kattamatonta alijäämää taseessaan, tulee
tarkastuslautakunnan arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä. Tampereella taseessa ei ole
alijäämää.
Toiminnan painopisteet
Valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
peruskaupungin lisäksi kuntakonsernille ja tarkastuslautakunta
arvioi näiden toteutumista. Kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi on osa tarkastuslautakunnan
toimintaa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös strategian
toteutumista sekä tavoitteiden strategianmukaisuutta.
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Tarkastuslautakunnan alaisessa tarkastustoimessa on neljä
työntekijää. Vakanssien lukumäärissä ei ennakoida muutoksia
suunnitelmakaudella.
Toiminnalliset tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön,
asettamisprosessiin, raportointijärjestelmiin ja toteutumiseen
sekä johtamiseen kaupungin organisaatiossa ja raportoida
valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan
vaikuttavuudesta. Työtään tarkastuslautakunta tekee myös
naapurikuntien tarkastuslautakuntien ja suurten kaupunkien
tarkastuslautakuntien kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunnan
tehtävä on luoda edellytykset kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon
ja talouden tarkastukseen.
Talousarvioehdotus vuodelle 2018
Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan talven 2017-2018 aikana,
joten vuoden 2018 tilintarkastuksen kustannukset eivät ole
vielä tiedossa. Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen
kokonaismäärä on sitova valtuustoon ja tarkastuslautaan nähden.
Tarkastustoimen kokonaismenot vuodelle 2018 ovat 409 200
euroa.
Liitteet

1 Talousrvio 2018.xlsx
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§ 75
Sidonnaisuusilmoitukset
TRE:4397/01.02.00/2017
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia palautettiin valmisteluun.
Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset,
jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset
kaupunginvaltuuston tiedoksi.
Perustelut
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.
Lainkohdan tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja
läpinäkyvyyden edistäminen.
Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla
voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan
objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan kunnanhallituksen
ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja
tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa,
pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja
lautakunnan esittelijää. Tampereella ilmoitusvelvollisia ovat
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
pormestari ja apulaispormestarit
kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet, varajäsenet ja
esittelijä
yhdyskuntalautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
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yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet,
varajäsenet ja esittelijät
yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon
jaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja esittelijä
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja esittelijä
sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät
sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja esittelijä
elinvoima- ja osaamislautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja esittelijä
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijät
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
esittelijä.
Tampereella ilmoitusvelvollisia on tällä hetkellä yhteensä
114. Näistä luottamushenkilöitä on 94 ja viranhaltijoita 20.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.
Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Hallintosäännön mukaan sidonnaisuusrekisterin
rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Rekisteristä on laadittu
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste julkaistaan kaupungin
yleisessä tietoverkossa www.tampere.fi/tampereen kaupunki/
päätöksenteko/luottamushenkilöt tarkastuslautakunnan
kokouksen jälkeen.
Sidonnaisuusilmoituksia on vastaanotettu esityslistan lähtemiseen
mennessä 113. Ilmoitus puuttuu yhdeltä luottamushenkilöltä.
Mikäli puuttuva ilmoitus saadaan kokokseen mennessä, lisätään
se liitteeksi ja rekisteriin kokouksessa.
Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen
tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuntaliitto on
ohjeistanut sidonnaisuusilmoitusten ja –rekisterin tekemisestä.
Tämä ohje on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnalla on lain
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mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa luottamushenkilön velvollisuutta
esittää toimielimen pyynnöstä selvityksiä esteellisyyden
arvioimiseksi tarvittavista seikoista.
Liitteet

1 Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä.pdf
2 Sidonnaisuudet 21.9.2017.pdf
3 Leppänen Tiina.pdf

