TOIMIELINTEN
VUOSIRAPORTTI 2019
Hallintoyksikkö
Päätöksenteko ja lakiasiat

Yleisesti
• Tampereen kaupungin toimielinten vuosiraportti sisältää kaupunginvaltuuston,
kaupunginhallituksen, lautakunnat sekä niiden jaostot.
• Raportissa on mukana myös vaikuttamistoimielinten tilastoja (maahanmuuttaja-,
vammais- ja vanhusneuvostot sekä nuorisovaltuusto) sekä lasten parlamentin
tilastot.
• Raportissa on esitetty vuoden 2019 osalta
o
o
o
o
o

Toimielinten tehtävät ja toimielinkohtaiset kokoustilastot
Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa
Toimielinten menot
Vertailevia tilastoja päättävien toimielinten kokouksista, sisältäen vertailua vuoteen 2018
Vaikuttamistoimielinten tilastot
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Tampereen kaupungin toimielimet vuonna 2019
Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

Kaupunginhallitus

Hyvinvoinnin palvelualue
Sosiaali- ja
terveyslautakunta

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualue

Elinvoima- ja
osaamislautakunta

Asunto- ja
kiinteistölautakunta

Johtokunnat
Yksilöasioiden
jaosto

Sara Hildénin taidemuseon
johtokunta
Tampereen Vesi
Liikelaitoksen johtokunta
Tampereen Infra
Liikelaitoksen johtokunta
Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen johtokunta

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta

Tampereen
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Ympäristöja rakennusjaosto

Alueellinen
ympäristöterveydenhuollon jaosto

Alueellinen
jätehuoltolautakunta
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Päättävät toimielimet
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Kaupunginvaltuusto
• Käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa.
• Tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä.

VALTUUSTON VUOSI 2019

• Vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

Kokousten määrä

• Käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää
toimivaltaansa hallintosäännön
määräyksillä.

Kokousten kesto yht. 49 tuntia
Päätösten määrä

12 kappaletta

217 kappaletta

• Kokoontuu pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa maanantaisin.
• Kokoukset ovat julkisia.
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Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa
vuonna 2019
• Poissaolotiedot perustuvat valtuuston pöytäkirjoihin.
• 24 valtuutettua oli läsnä koko kokousajan kaikissa
valtuuston kokouksissa.
• 43 valtuutetulla oli 1 tai useampi poissaolo/osittainen
poissaolo valtuuston kokouksista.
• Poissaoloina huomioidaan kokoukset, joihin
valtuutettu ei osallistu lainkaan sekä kokoukset, joihin
valtuutettu saapuu myöhässä tai poistuu kesken
kokouksen.
• Tarkemmat tiedot valtuutettujen poissaoloista
julkaistaan Tampereen kaupungin Internet-sivuilla.
Julkaisu poissaolotiedoista päivitetään
kalenterivuosittain aina toimintavuoden päättyessä.

36%
64%

Kaikissa
kokouksissa
läsnäolleet
valtuutetut
Valtuutetut,
joilla 1 tai useampi
poissaolo tai
osittainen
poissaolo
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Kaupunginhallitus
• Vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja
täytäntöönpanosta.
• Ohjaa kaupunkistrategian laadintaa ja
toiminnan ja talouden suunnittelua.
• Vastaa kaupungin toiminnan ja
kuntayhtymien omistajaohjauksesta ja
kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta.

KAUPUNGINHALLITUKSEN VUOSI
2019
Kokousten määrä

42 kappaletta

Kokousten kesto yht. 120 tuntia

Päätösten määrä

552 kappaletta

• Kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto
• Kaupunginhallituksella on konsernijaosto,
jossa on kaupunginhallituksen valitsemia
jäseniä ja varajäseniä.
• Konsernijaoston tehtävänä on muun muassa:
o Vastata konsernirakenteen strategian
kehittämisestä
o Ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä
o Vastata omistajaohjauksen ja
konsernivalvonnan täytäntöönpanosta

KAUPUNGINHALLITUKSEN
KONSERNIJAOSTON
VUOSI 2019
Kokousten määrä

13 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia
Päätösten määrä

142 kappaletta
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on
järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka
sisältävät kuntouttavan työtoiminnan sosiaalisen
kuntoutuksen osan, tulkitsemispalvelut sekä
talous- ja velkaneuvonnan.
• Lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollosta
vastaavalle toimielimelle säädetyissä tehtävissä
monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle
lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.

SOSIAALI- JA
TERVEYSLAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

11 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia
Päätösten määrä

142 kappaletta
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan
yksilöasioiden jaosto
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
käsittelee oikaisupyynnöt, jotka on tehty sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja
sosiaalihuoltolain nojalla.
• Jaosto toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana
kunnan toimielimenä.

SOSIAALI- JA
TERVEYSLAUTAKUNNAN
YKSILÖASIOIDEN JAOSTON
VUOSI 2019
Kokousten määrä

11 kappaletta

Kokousten kesto yht.

18 tuntia

Päätösten määrä

285 kappaletta
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta
• Lautakunnan tehtävänä on järjestää
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus,
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen
taiteen perusopetuksen sekä vapaan
sivistystyön palvelut.
• Lautakunta vastaa myös muun muassa
kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolitiikan
suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta.

SIVISTYS- JA
KULTTUURILAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

12 kappaletta

Kokousten kesto yht.

35 tuntia

Päätösten määrä

174 kappaletta
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Elinvoima- ja osaamislautakunta
• Lautakunnan tehtävänä on järjestää
osaamisen ja elinkeinojen edistämispalvelut
sekä kuntouttava työtoiminta lukuun
ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnalle
kuuluvia tehtäviä.
• Lautakunta vastaa myös muun muassa
maaseutuhallinnon paikallisten
viranomaistehtävien järjestämistä sekä ohjaa
työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia ja
seuraa niiden toteutumista.

ELINVOIMA- JA
OSAAMISLAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

12 kappaletta

Kokousten kesto yht.

29 tuntia

Päätösten määrä

158 kappaletta
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Asunto- ja kiinteistölautakunta
• Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa muun
muassa:
o Kaupungin maa- ja tilaomaisuuden
hallinnasta ja kehittämisestä
o Maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelusta
ja seurannasta sekä omistajan tavoitteiden
asettamisesta
o Maa- ja tilapolitiikan toimeenpanosta
valtuuston asettamien tavoitteiden
mukaisesti

ASUNTO- JA
KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

11 kappaletta

Kokousten kesto yht.

29 tuntia

Päätösten määrä

197 kappaletta
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Yhdyskuntalautakunta
• Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää
palvelut ja viranomaispalvelut, jotka koskevat
kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena,
kaupunkisuunnittelua sekä rakentamista ja
ylläpitoa.

• Lautakunnan tehtävänä on vastata muun muassa
kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan
linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta,
toimeenpanosta, hankkeistamisesta sekä
seurannasta.

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

21 kappaletta

Kokousten kesto yht. 65 tuntia
Päätösten määrä

359 kappaletta
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Ympäristö- ja rakennusjaosto
• Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii:
o Kunnan ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu-,
rakennusvalvonta- ja leirintäalueviranomaisena
o Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain mukaisena sekä maaaineslaissa tarkoitettuna lupa- ja
valvontaviranomaisena sekä
paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena paikkatietoa
hallinnoivana viranomaisena

YMPÄRISTÖ- JA
RAKENNUSJAOSTON
VUOSI 2019
Kokousten määrä

22 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia
Päätösten määrä

185 kappaletta

o Ympäristönsuojelulain 156 §:ssä tarkoitettuna
viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103
d §:n tarkoittamana toimielimenä
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Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto
• Alueellinen jaosto toimii
terveydensuojelulaissa tarkoitettuna
terveydensuojeluviranomaisena, jolle kuuluu
lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden
lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvä
ratkaisuvalta ja tupakoinnin vähentämiseksi
annetussa laissa säädetty ratkaisuvalta.
• Jaostolle kuuluu ympäristöterveydenhuolto
sisältäen elintarvikevalvonnan ja
eläinlääkintähuollon.

ALUEELLISEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON
VUOSI 2019
Kokousten määrä

5 kappaletta

Kokousten kesto yht.

7 tuntia

Päätösten määrä

49 kappaletta
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Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
• Toimii joukkoliikennelain tarkoittamana
seudullisena toimivaltaisena viranomaisena
toimivalta-alueellaan.
• Lautakunta
o Valmistelee ja tekee kunnille esityksen toimivaltaalueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta
palvelutasosta.
o Määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa
joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja
muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien
päätösten pohjalta.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN VUOSI 2019
Kokousten määrä

10 kappaletta

Kokousten kesto yht.

18 tuntia

Päätösten määrä

94 kappaletta
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Alueellinen jätehuoltolautakunta
• Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä
on toimia jätelain mukaisena yhteistoimintaalueen kuntien jätehuoltoviranomaisena,
jonka tehtävänä on päättää jätelaissa
säädetyistä viranomaistehtävistä.

ALUEELLISEN
JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

6 kappaletta

Kokousten kesto yht.

12 tuntia

Päätösten määrä

65 kappaletta
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Tarkastuslautakunta
• Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
• Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan
tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin
tehtävien suorittamista.
• Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja ylläpitää
sidonnaisuusrekisteriä.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

21 kappaletta

Kokousten kesto yht.

48 tuntia

Päätösten määrä

143 kappaletta

• Lautakunnalla on oikeus tarpeellisessa määrin tarkastaa
kaupungin hallintoa ja taloutta.
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Keskusvaalilautakunta
• Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien
yleisjärjestelyistä ja toimittamisesta
kunnassa.
• Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi
ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

• Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään
vaalien aikana lakisääteisesti sekä
tarvittaessa.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN
VUOSI 2019
Kokousten määrä

12 kappaletta

Kokousten kesto yht.

13 tuntia

Päätösten määrä

71 kappaletta

Järjestettiin kahdet vaalit,
eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

sivu 20

Toimielinten menot
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Mitä toimielinten menot sisältävät?
• Toimielinten kustannuspaikalle kirjattuja henkilöstökuluja (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset), palvelujen ostoja
ja muita toimielimelle hankittuja tarvikkeita.
• Luottamushenkilöiden yhteisiä menoja kuten tietokonekuluja 36 000 €, koulutusta 30 000 € ja henkilöstökuluja 317 000 €.

• Valtuuston menoissa näkyvät myös valtuustoryhmien tuki 133 000 € ja iltakoulut 11 000 € sekä muun muassa entisten
työntekijöiden sairauskassamenoja.
• Kaupunginhallituksen menoissa näkyvät sen asettamien toimikuntien (muun muassa luovan kirjallisuuden palkitsemis-,
kadunnimi- ja puheenjohtajatoimikunnat) kustannuksia 18 000 €. Kuluihin sisältyy lisäksi kokoustoimintaan
kuulumattomia menoja, kuten ansiomitalit ja arvonimet.

• Tarkastuslautakunnan menot koostuvat pääasiassa maksetuista lakisääteisistä tilintarkastuksista ja erityistarkastuksista.
• Keskusvaalilautakunnan menoissa on luottamushenkilöiden palkkioita ja vaalien ajaksi palkattujen henkilöiden
palkkakustannuksia kaksien vaalien ajalta (eduskunta ja europarlamentti, sis. ennakkoäänestykset) sekä sähköisen
vaalitietojärjestelmän kustannuksia. Oikeusministeriö korvaa kaupungille osan vaalikustannuksista. Vuonna 2018
järjestettiin vain yksi vaali, presidentinvaalin ensimmäinen kierros, mikä selittää kustannusten nousun vuodelle 2019.
• Luvut sisältävät Oriveden edustajien kulut Oriveden kanssa yhteisissä toimielimissä.
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Toimielinten menot v. 2019 (tuhatta euroa)
Kaupunginvaltuusto

558 €

Kaupunginhallitus

425 €

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

12 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja jaosto

60 €

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

38 €

Elinvoima- ja osaamislautakunta

44 €

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Toimielinten
menot
(tuhatta euroa)

35 €

Yhdyskuntalautakunta ja ympäristö- ja rakennusjaosto

139 €

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

18 €

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

26 €

Alueellinen jätehuoltolautakunta

20 €
0€

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €
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Toimielinten menot v. 2019 (tuhatta euroa)

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan
menot koostuvat
pääasiassa toimintaan
liittyvistä menoista, ei
kokousmenoista ja –
palkkioista.

411 €

Keskusvaalilautakunta

1 151 €

0€

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €
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Menot 2019 verrattuna vuoteen 2018 (tuhatta euroa)
Muutos

Muutos

Menot 2019 (t€)

vuodesta 2018
(t€)

vuodesta 2018
(%)

Kaupunginvaltuusto

558

- 24

-4%

Kaupunginhallitus

425

- 50

- 11 %

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

12

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja jaosto

60

0

0

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

38

+5

+ 15 %

Elinvoima- ja osaamislautakunta

44

+7

+ 19 %

Asunto- ja kiinteistölautakunta

35

+6

+ 21 %

Yhdyskuntalautakunta ja ympäristö- ja rakennusjaosto

139

-4

-3%

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

18

+3

+ 20 %

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

26

-5

- 16 %

Alueellinen jätehuoltolautakunta

20

0

0

Tarkastuslautakunta

411

+ 19

+5%

1 151

+ 580

+ 102 %

Toimielin

Keskusvaalilautakunta *

Ei vertailutietoja, sillä jaoston menot olleet v.2018 osa kh:n menoja.

* Vuonna 2019 järjestettiin kahdet vaalit (eduskunta ja europarlamentti), vuonna 2018 vain yhdet (presidentin vaalien 1. kierros).
sivu 25

Vertailevia tilastoja päättävien
toimielinten kokouksista
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Kokousmäärät
vuonna
2019

Kokouksia

Muutos vuodesta
2018 +/-

Kaupunginvaltuusto

12

0

Kaupunginhallitus

42

-1

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

13

0

Sosiaali- ja terveyslautakunta

11

0

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

11

0

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

12

+1

Elinvoima- ja osaamislautakunta

12

+1

Asunto- ja kiinteistölautakunta

11

0

Yhdyskuntalautakunta

21

0

Ympäristö- ja rakennusjaosto

22

+1

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

5

+1

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

10

-2

Alueellinen jätehuoltolautakunta

6

0

Tarkastuslautakunta

21

+4

Keskusvaalilautakunta

12

+5

Toimielin
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Päätösten määrä toimielimissä (kappaletta)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

142

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja -jaosto
Sivistys- ja
kulttuurilautakunta
Elinvoima- ja
osaamislautakunta

Kaupunginhallitus

552

427

Kaupunginvaltuusto

217
174

71
143

158

Asunto- ja kiinteistölautakunta

65
94

197

49
544
Yhdyskuntalautakunta ja
ympäristö- ja rakennusjaosto

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

Alueel. jätehuoltolautakunta
T:reen kaup.seudun
joukkoliik.lautakunta

Alueell. ympäristöterv.-huollon jaosto
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Päätöksiä (kappaletta) keskimäärin yhdessä kokouksessa
Kaupunginvaltuusto

18

Kaupunginhallitus

13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

11

Sosiaali- ja terveyslautakunta

13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

26

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

15
13

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta

18
17

Yhdyskuntalautakunta
Ympäristö- ja rakennusjaosto

Päätöstä
kokouksessa
keskimäärin
(kpl)

8

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

10
9
11

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Tarkastuslautakunta

7

Keskusvaalilautakunta

6
0

5

10

15

20

25

30
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Päätösten määrät vuosina 2019 ja 2018 (kappaletta)
600

552

526

500

2019
2018

400

300

200

100

359
300

285

264
217

253

182
142
142
137

181
174
158

197
191
144

185
153
94 97
49 39

143
105

65 54

71
34

0
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Kokousten kesto yhteensä vuonna 2019 (tuntia)
Kaupunginvaltuusto

49

Kaupunginhallitus

120

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

35
35

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

18

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

35

Elinvoima- ja osaamislautakunta

29
29

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Yhdyskuntalautakunta

Kokousten
kesto
yhteensä
(tuntia)

65

Ympäristö- ja rakennusjaosto

35

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

7

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

18

Alueellinen jätehuoltolautakunta

12

Tarkastuslautakunta

48

Keskusvaalilautakunta

13
0

20

40

60

80

100

120

140
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Yhden kokouksen kesto keskimäärin (tuntia)
Kaupunginvaltuusto

4,1

Kaupunginhallitus

2,9
2,7

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

3,2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

1,6

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

2,9

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Yhden
kokouksen
kesto
keskimäärin
(tuntia)

2,4
2,6

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Yhdyskuntalautakunta

3,1

Ympäristö- ja rakennusjaosto

1,6
1,4
1,8
2,0
2,3

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta

1,1
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Kokousten yhteiskestot vuosina 2019 ja 2018 (tuntia)
140

120 121

120

2019
2018

100
80

65 64
60
40
20

49 46

48 48
35 35 35 36
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Vaikuttamistoimielimet
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Maahanmuuttajaneuvosto
• Neuvoston tehtävänä on muun muassa
maahanmuuttajien ja kotouttamiseen
liittyvien palvelujen kehittäminen, eri
kulttuurien välisen vuoropuhelun
kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja
rasismin ehkäisyyn.
• Neuvostolla ei ole päätösvaltaa, vaan se tekee
esityksiä sille määritellyistä tehtävistä.
• Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 11
maahanmuuttajataustaista jäsentä ja
puheenjohtaja.

MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON
VUOSI 2019
Kokousten määrä

6 kappaletta

Kokousten kesto

14 tuntia

Asioiden määrä

41 kappaletta

Menot

11 000 €
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Nuorisovaltuusto
• Kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi.

• Nuorisovaltuusto pyrkii parantamaan Tampereella
asuvien tai opiskelevien nuorten asemaa ja heidän
vaikuttamismahdollisuuksiaan.

NUORISOVALTUUSTON VUOSI 2019
Kokousten määrä

15 kappaletta

Kokousten kesto

40 tuntia

Asioiden määrä

93 kappaletta

Menot

10 000 €
TARKENNUKSIA

• Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja, mielipidekirjoituksia, lausuntoja sekä aloitteita kaupunginvaltuustolle tärkeinä pitämistään asioista.

• Nuorisovaltuuston ollessa vaikuttamistoimielin,
se ei tee virallisia päätöksiä, vaan kannanottoja
ja lausuntoja.

• Nuorisovaltuusto voi nimetä kaksi edustajaansa
valtuustoon, sosiaali- ja terveyslautakuntaan, sivistys- ja
kulttuurilautakuntaan, elinvoima- ja osaamislautakuntaan, asunto- ja kiinteistölautakuntaan,
yhdyskuntalautakuntaan ja Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakuntaan.

• Toimintarahaa on käytetty muun muassa
nuorisovaltuuston leiriin ja ryhmäytykseen,
kahteen suurkokoukseen ja seminaariin,
tapahtumiin, markkinointiin ja koulukiertueisiin.

• Menoihin sisältyvät matkakorvaukset ja
kokoustarjoilut.
sivu 36

Vammaisneuvosto
• Vammaisneuvosto on Tampereen kaupungin-hallituksen
asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten,
heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin
edustajat.
• Vammaisneuvosto
o Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on
oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita.
o Seuraa erityisesti vammaispalvelujen,
terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien
kehitystä.
o Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille
ja päätöksentekijöille.
o Edistää esteetöntä yhdyskuntasuunnittelua ja
rakentamista.

VAMMAISNEUVOSTON VUOSI 2019
Kokousten määrä

11 kappaletta

Kokousten kesto

28 tuntia

Asioiden määrä

81 kappaletta

Menot

33 000 €
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Vanhusneuvosto
• Kaupunginhallitus on asettanut vanhusneuvoston ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.
• Vanhusneuvoston tulee vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen
väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

VANHUSNEUVOSTON VUOSI 2019
Kokousten määrä

7 kappaletta

Kokousten kesto

15 tuntia

Asioiden määrä

68 kappaletta

Menot

25 000 €

• Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä
vanhusasiamiehen kanssa.
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Muut
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Lasten parlamentti
• Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001
perustettu alakoululaisten oma vaikuttamiskanava.

LASTEN PARLAMENTIN VUOSI 2019
Hallituksen kokouksia

14 kappaletta

• Tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa
sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin.

Alueellisten parlamenttien kokouksia

32 kappaletta

Suurkokouksia

2 kappaletta

• Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä: Ideat
lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään
toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.

Hallituksen kokousten kesto

• Menot sisältävät kokousmenot, tapahtumien
kustannukset, stipendit, koulutusviikonlopun ja muut
toiminnan kustannukset.

YHTEENSÄ KOKOUKSIA

48
28 tuntia

Alueellisten parlamenttien kokousten kesto 160 tuntia
Suurkokousten kesto
YHTEENSÄ KESTOT
MENOT VUODESSA

6 tuntia
194
10 000 €

• Hallitus käsittelee kaupungin eri yksiköissä valmisteilla olevia asioita kertoen niihin tamperelaisten lasten mielipiteen.
• Alueellisten parlamenttien tarkoituksena on opetella vaikuttamistaitoja ja havainnoida omaa asuinaluetta ja arkea ja nostaa
sieltä esiin kehityskohteita, johon voisi vaikuttaa.
• Suurkokoukseen voi jokainen tamperelainen alakoulu/koulutalo lähettää kaksi oppilasta edustajakseen. Kokouksessa
käsitellään edustajien tuomia lasten elämään liittyviä aiheita.
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