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Kaupunginvaltuusto, § 41, 22.03.2021
Kaupunginhallitus, § 99, 08.03.2021
§ 41
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä
täydennysvaali
TRE:1546/00.00.03/2021
Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Eija Nevalan luottamustoimi sivistys- ja kulttuurilautakunnan
varajäsenenä todettiin päättyneeksi.
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valittiin uudeksi varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Kirsi-Kaisa Sinisalo.
Päätösehdotus
Eija Nevalan luottamustoimi sivistys- ja kulttuurilautakunnan
varajäsenenä todetaan päättyneeksi.
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Pekka Salmi ehdotti, että sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan
uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi-Kaisa Sinisalo.
Tiedoksi
Valittu, Eija Nevala, Pauliina Aittala, Kalle Kaunisto, Monetra Pirkanmaa
Oy / Palkat, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet
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Kaupunginhallitus, 08.03.2021, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Eija Nevalan luottamustoimi sivistys- ja kulttuurilautakunnan
varajäsenenä todetaan päättyneeksi.
Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen Eija Nevala on ilmoittanut
muuttavansa toiseen kuntaan 28.2.2021. Siten hän on menettänyt
kelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.
Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut
toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kesken toimikautta
avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (Kuntalaki 78 ja 79 §)
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee
olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien varajäsenistä
enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan uudeksi
varajäseneksi voidaan valita joko nainen tai mies.
Tiedoksi
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Valittu, Eija Nevala, Pauliina Aittala, Kalle Kaunisto, Monetra Pirkanmaa
Oy / Palkat, Luottamushenkilömuutokset
Liitteet
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Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Nähtäville 30.3.2021:
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköpostilla 31.3.2021.

Muutoksenhakuviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Tampere
31.03.2021
Karoliina Vehmaanperä
Hallintosihteeri
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Kunnallisvalitus
§41
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen
osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

