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Yleisesti

• Tampereen kaupungin toimielinten vuosiraportti sisältää tietoja kaupunginvaltuustosta, 
kaupunginhallituksesta, lautakunnista sekä niiden jaostoista.

• Raportissa on mukana myös vaikuttamistoimielinten tilastoja (maahanmuuttaja-, 
vammais- ja vanhusneuvostot sekä nuorisovaltuusto) sekä lasten parlamentin tilastot.

• Vuonna 2021 pidettiin kuntavaalit 13.6. ja uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021, jolloin 
kokouspalkkiot nousivat.

• Raportissa on esitetty vuoden 2021 osalta:
 Toimielinten tehtävät ja toimielinkohtaiset kokoustilastot
 Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa
 Toimielinten menot
 Vertailevia tilastoja päättävien toimielinten kokouksista, sisältäen vertailua vuoteen 2020
 Vaikuttamistoimielinten tilastot
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Tampereen kaupungin toimielimet vuonna 2021
Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen 
konsernijaosto

Yksilöasioiden  jaosto

Ympäristö-
ja 

rakennus-
jaosto

Alueellinen 
ympäristö-
terveyden-

huollon jaosto

Sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Sivistys- ja kulttuuri-
lautakunta

Elinvoima- ja 
osaamis-

lautakunta

Asunto- ja 
kiinteistö-
lautakunta

Yhdyskunta-
lautakunta

Tampereen 
kaupunkiseudun 
joukkoliikenne-

lautakunta

Alueellinen 
jätehuolto-
lautakunta

Sara Hildénin taidemuseon 
johtokunta

Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen johtokunta

Tampereen Vesi 
Liikelaitoksen johtokunta

Sosiaali- ja terveys-
palvelujen palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn palvelualue

Kaupunkiympäristön 
palvelualue

Johtokunnat

Sivistyspalvelujen 
palvelualue
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PÄÄTTÄVÄT TOIMIELIMET
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Kaupunginvaltuusto

• Käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa.

• Tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä.

• Vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

• Käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää 
toimivaltaansa hallintosäännön 
määräyksillä.

• Kokoontuu pääsääntöisesti kerran 
kuukaudessa maanantaisin.

• Kokoukset ovat julkisia.
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KAUPUNGINVALTUUSTON VUOSI 2021

Kokousten määrä 13 kappaletta

Kokousten kesto yht. 57 tuntia

Päätösten määrä 226 kappaletta



Valtuutettujen läsnäolo valtuuston 
kokouksissa 1.1.2021 - 31.7.2021
• Poissaolotiedot perustuvat valtuuston pöytäkirjoihin.

• 50 valtuutettua olivat kaikissa kokouksissa koko ajan 
läsnä.

• 17 valtuutetulla oli yksi tai useampi poissaolo joko 
kokonaan tai osittain.

• 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.
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https://www.tampere.fi/tiedostot/v/dYJLVKNq7/Valtuutettujen_poissaolot_2017-2021.pdf


Valtuutettujen läsnäolo valtuuston 
kokouksissa 1.8.2021 - 31.12.2021
• Poissaolotiedot perustuvat valtuuston pöytäkirjoihin.

• 46 valtuutettua olivat kaikissa kokouksissa koko ajan 
läsnä.

• 21 valtuutetulla oli yksi tai useampi poissaolo joko 
kokonaan tai osittain.

• 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.
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https://www.tampere.fi/tiedostot/v/dYJLVKNq7/Valtuutettujen_poissaolot_2017-2021.pdf


Kaupunginhallitus

• Vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,  
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

• Vastaa hallinnosta ja taloudesta

• Ohjaa kaupunkistrategian laadintaa ja toiminnan ja 
talouden suunnittelua.

• Vastaa kaupungin toiminnan ja kuntayhtymien 
omistajaohjauksesta, sopimusten hallinnan ja 
sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa 
tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta ja vastaa 
kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta. 

KAUPUNGINHALLITUKSEN VUOSI 2021

Kokousten määrä 42 kappaletta

Kokousten kesto yht. 133 tuntia

Päätösten määrä 587 kappaletta
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Kaupunginhallitus JATKUU

• Ohjaa kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysohjelmia 

• Edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa 
kaupungin henkilöstöpolitiikasta

• Huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

• Ohjaa johtamisen kehittämistä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, useita palvelualueita 
koskevia palvelumalli- ja palveluverkkoratkaisuja, ohjata strategisesti merkittäviä työllisyys- ja 
elinkeinopolitiikan linjauksia, korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia, strategista 
maankäytön suunnittelua, maa- ja asuntopolitiikan linjauksia, strategisia liikennepoliittisia 
linjauksia, maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen 
ajoitusta ja investointien koordinointia, digitalisaation hyödyntämistä 

• Huolehtii kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
edellytyksistä.

• Kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

• Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on 
kaupunginhallituksen valitsemia jäseniä ja varajäseniä.

• Konsernijaoston tehtävänä on:

• vastata konsernirakenteen strategisesta 
kehittämisestä

• ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, 
että nämä toimivat kaupunkikonsernin 
kokonaisedun, valtuuston hyväksymien 
omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston 
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
mukaisesti

KAUPUNGINHALLITUKSEN 
KONSERNIJAOSTON VUOSI 2021

Kokousten määrä 11 kappaletta

Kokousten kesto yht. 36 tuntia

Päätösten määrä 136 kappaletta
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto JATKUU

• vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin 
säätiöiden osalta 

• arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumista 

• arvioida valtuuston liikelaitoksille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 
• valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet 
• valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta 

sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
• seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien 

edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.
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Lautakuntien tehtävät
• vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja 

talousarvion linjausten mukaisesti

• vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta

• edistää toiminnan tuloksellisuutta

• ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua

• seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

• vastata viranomaistoiminnasta

• tehdä esitykset tehtäväaluettaan koskevista valtuuston tai kaupunginhallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

• vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta

• määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on 

järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sisältäen 
osallisuutta vahvistavan kuntouttavan 
työtoiminnan (alk. 1.8.21).

• Lisäksi lautakunta toimii sosiaali- ja 
terveydenhuollosta vastaavalle toimielimelle 
säädetyissä tehtävissä monijäsenisenä 
toimielimenä ja käyttää tälle elimelle 
lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.

• Lautakunta määrää lautakunnan alaisen 
sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan.

• Lautakunta määrää terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavan lääkärin.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN 
VUOSI 2021

Kokousten määrä 12 kappaletta

Kokousten kesto yht. 42 tuntia

Päätösten määrä 176 kappaletta

sivu 13



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 2021

Kokousten määrä 11 kappaletta

Kokousten kesto yht. 15 tuntia

Päätösten määrä 223 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 toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana 
kuntalain mukaisena toimielimenä.

• Lautakunta päättää valtuuston hyväksymin ehdoin lainan 
myöntämisestä kuvataiteilijoille ja Tampere Filharmonian 
muusikoille.

• Lautakunta vastaa myös kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntapolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja 
ohjauksesta. 

• Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan 
suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

• Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta 
asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen 
osalta.

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN 
VUOSI 2021

Kokousten määrä 12 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia

Päätösten määrä 173 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. Lisäksi tehtävänä 
on (1.3.21 alk.) järjestää työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt 
tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä 
yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin 
hoidettavaksi sovitut keskitetyt tehtävät.

• Lautakunta vastaa myös maaseutuhallinnon paikallisten 
viranomaistehtävien järjestämistä sekä ohjaa työllisyys- ja 
elinkeinopolitiikan linjauksia ja seuraa niiden toteutumista. 

• Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan 
suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta 
ohjauksesta lukuun ottamatta perusopetusta ja 
varhaiskasvatusta sekä korkeakoulupolitiikkaa.

• Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta 
asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen 
jälkeisen koulutuksen osalta.

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN 
VUOSI 2021

Kokousten määrä 11 kappaletta

Kokousten kesto yht. 23 tuntia

Päätösten määrä 156 kappaletta
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Asunto- ja kiinteistölautakunta
• Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on:

• kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja 
kehittämisestä vastaaminen

• maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja 
seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen 

• maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston 
asettamien tavoitteiden mukaisesti 

• kaupungin maa- ja vesialueiden sekä 
tilaomaisuuden edunvalvonta 

ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN 
VUOSI 2021

Kokousten määrä 12 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia

Päätösten määrä 235 kappaletta
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Asunto- ja kiinteistölautakunta JATKUU

• asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta

• asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta

• asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja 
erityisryhmien asuminen

• asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta.
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Yhdyskuntalautakunta
• Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää 

kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, 
kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa 
koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. 

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

• Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun 
ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä 
Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, 
tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja 
viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen.

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUOSI 2021

Kokousten määrä 21 kappaletta

Kokousten kesto yht. 87 tuntia

Päätösten määrä 385 kappaletta
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Yhdyskuntalautakunta JATKUU

• Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa 
asioissa.

• Lautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat.
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Ympäristö- ja rakennusjaosto
• Ympäristö- ja rakennusjaosto vastaa luonnonsuojeluun 

liittyvistä tehtävistä ja toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena, 
rakennusvalvontaviranomaisena, 
leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena 
lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa 
tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena sekä 
paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena paikkatietoa 
hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 
156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana 
toimielimenä.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTON VUOSI 
2021

Kokousten määrä 20 kappaletta

Kokousten kesto yht. 27 tuntia

Päätösten määrä 182 kappaletta
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Ympäristö- ja rakennusjaosto JATKUU

• Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, 

o jotka koskevat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita. 

o jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta 
mittaustointa. 

o jotka koskevat ajoneuvojen siirtoa. 

• Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan 
liittyvät tehtävät. 

• Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa 
ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja 
peruskorjausavustuksista. 
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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 YMPÄRISTÖ-
TERVEYDENHUOLLON JAOSTON VUOSI 

2021

Kokousten määrä 4 kappaletta

Kokousten kesto yht. 7 tuntia

Päätösten määrä 29 kappaletta
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Alueellinen jätehuoltolautakunta

• Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on toimia 
jätelain mukaisena yhteistoiminta-alueen kuntien 
jätehuoltoviranomaisena, jonka tehtävänä on päättää 
jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä.

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN 
VUOSI 2021

Kokousten määrä 6 kappaletta

Kokousten kesto yht. 14 tuntia

Päätösten määrä 71 kappaletta
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Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta
• valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen 

toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta 
palvelutasosta 

• määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa 
joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja 
muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien 
päätösten pohjalta 

• päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä 
harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta

• päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa 
harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta 

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN VUOSI 

2021

Kokousten määrä 12 kappaletta

Kokousten kesto yht. 28 tuntia

Päätösten määrä 111 kappaletta
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Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta JATKUU

• myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan 
reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta

• päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, 
avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä 

• antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen 
kuuluvasta liikenteestä

• hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle määrätyt tehtävät 

• määrää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaisten oikaisuvaatimusten 
käsittelijänä toimivan toimielimen tai viranhaltijan.
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Tarkastuslautakunta
• Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty 

kuntalaissa. Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi 
lautakunta: 

o hyväksyy lautakunnan toimikaudeksi 
arviointisuunnitelman sekä vuosittaisen työohjelman 

o on oikeutettu tarpeellisessa määrin tarkastamaan 
kaupungin hallintoa ja taloutta

o valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUOSI 2021

Kokousten määrä 21 kappaletta

Kokousten kesto yht. 38 tuntia

Päätösten määrä 150 kappaletta
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Tarkastuslautakunta JATKUU

o on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin 
julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla

o antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna

o esittää kannanottonsa tilintarkastajan kertomuksessaan esittämiin muistutuksiin 
sekä asianomaisten niistä antamiin selityksiin ja kaupunginhallituksen lausuntoon ja 
esittää myös ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja 
tilintarkastuskertomus antavat aihetta

o valmistelee valtuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta sekä valinnan 
yhteydessä määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään 
kuusi vuotta
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Tarkastuslautakunta JATKUU

o seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarpeen mukaan 
esityksiä tarkastuksen kehittämiseksi

o tekee esityksiä siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka 
mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 
edellyttämässä laajuudessa 

o tekee aloitteita ja esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 

o kilpailuttaa kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen ja nimeää ehdokkaat 
näiden tilintarkastajiksi

o tekee vuosittain esityksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi kaupunginhallitukselle 
hallinnon ja talouden tarkastuksen osalta

o vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta.
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Keskusvaalilautakunta

• Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien 
yleisjärjestelyistä ja toimittamisesta kunnassa.

• Aluevaaleissa se huolehtii lisäksi tuloksen laskennasta 
Tampereella. Kuntavaaleissa sen tehtäviin kuuluu 
edellisten lisäksi myös ehdokasasettelu ja tuloksen 
vahvistaminen Tampereen osalta.

• Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään vaalien 
aikana lakisääteisesti sekä tarvittaessa.

• Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021.

• Aluevaalit järjestetiin 23.1.2022.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VUOSI 2021

Kokousten määrä 17 kappaletta

Kokousten kesto yht. 35 tuntia

Päätösten määrä 122 kappaletta
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TOIMIELINTEN MENOT
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Mitä toimielinten menot sisältävät?

• Toimielinten menot sisältävät toimielinten kustannuspaikalle kirjattuja henkilöstökuluja 
(kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset), palvelujen ostoja ja muita toimielimelle hankittuja 
tarvikkeita.

• Valtuuston menoissa näkyy myös valtuustoryhmien tuki 118 000 € (osuus n. 19 %). Maksettujen 
korvauksen ja palkkioiden osuus noin 65 % kokonaismenoista. Palveluiden osuus n. 14 % 
kokonaismenoista, sisältää mm: valtuuston videostriimauskuluja 39 000 euroa.

• Kaupunginhallituksen menoissa näkyvät toimikuntien kustannukset 24 000 €, kuten luovan 
kirjallisuuden palkitsemistoimikunta, kadunnimitoimikunta ja puheenjohtajatoimikunta. 
Maksettujen korvausten ja palkkioiden osuus on n. 77 % kokonaismenoista. 

• Lisäksi toimielinten menoihin kuuluu luottamushenkilöiden yhteisiä menoja, kuten tietokonekuluja 
16 000 €, koulutusta 88 000 € (Kuntapäättäjäpalvelun hankinta ja toimikauden alun toimielinten 
perehdytys) ja toimielinsihteereiden henkilöstökuluja 274 000 €.
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Toimielinten menot vuonna 2021
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Menot 2021 verrattuna vuoteen 2020
TOIMIELIN MENOT 2021 (t€) MUUTOS VUODESTA 2020 (t€) MUUTOS VUODESTA 2020 (%)

Kaupunginvaltuusto 608 + 37 + 6 %

Kaupunginhallitus 442 - 32 - 7 %

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 35 - 3 - 9 %

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto 19 + 2 + 11 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja jaosto 61 - 6 - 10 %

Elinvoima- ja osaamislautakunta 37 + 5 + 14 %

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 38 + 11 + 29 %

Yhdyskuntalautakunta ja ympäristö ja rakennusjaosto 152 + 9 + 6 %

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 31 + 2 + 6 %

Alueellinen jätehuoltolautakunta 30 + 9 + 30 %

Asunto- ja kiinteistölautakunta 32 + 7 + 22 %

Tarkastuslautakunta 421 + 37 + 9 %

Keskusvaalilautakunta * 1213 + 1185 + 98 %

• Keskusvaalilautakunta: vuonna 2021 toimitettiin kuntavaalit.
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Menot 2021 verrattuna vuoteen 2020 JATKUU

• Toimielinten menoissa on palattu lähelle vuoden 2019 tasoa koronapandemian alkamisvuoden 2020 jälkeen.
• Vuonna 2020 siirryttiin etäkokouksiin, mikä tarkoitti mm. kokoustarjoilujen vähenemistä. Lisäksi 

erityistilaisuuksia, esim. pikkujouluja peruttiin.

• Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot nousivat 1.8.2021 alkaen, mikä on osaltaan vaikuttanut toimielinten 
loppuvuoden kustannuksiin.

• Kaupunginvaltuuston kokousten järjestäminen Tampere-talossa elokuussa lisäsi osaltaan valtuuston menoja, kun 
taas kaupunginhallitus ei ole esimerkiksi pitänyt koronatilanteen vuoksi vierailukokouksia, mikä on yhtenä osana 
vaikuttanut kustannusten laskuun.

• Sivistys- ja kulttuurilautakunnan menot vuonna 2020 olivat 10 000 euroa normaalia pienemmät, ja sen vuoksi 
vuonna 2021 paluu ns. normaalimpaan näkyy isona prosentuaalisena nousuna. Asunto- ja kiinteistölautakunta 
puolestaan piti vuonna 2021 ylimääräisen kokouksen, mikä nosti kyseisen toimielimen menoja.

• Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenmäärä nousi neljällä henkilöllä jo vuonna 2020. Vuoden 2021 nousseita 
menoja selittävät lainsäädännön ja taksojen muutokset, mikä johti ilmoituskulujen kasvuun. Kuulutuksia 
julkaistiin useaan otteeseen noin 17 paikallislehdessä.

• Tarkastuslautakunnan menot palasivat normaalille tasolle poikkeusvuoden 2020 jälkeen. Tilintarkastukset ovat 
jaksottuneet eri vuosina eri tavoin, kun tilintarkastajalle on annettu lisätoimeksiantoja. Kustannusten säästö on 
tullut palveluiden ostoista.

sivu 35



VERTAILEVIA TILASTOJA 
PÄÄTTÄVIEN TOIMIELINTEN 

KOKOUKSISTA
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Päätösten määrä toimielimissä 2021

Kaupunginvaltuusto; 226

Kaupunginhallitus; 587

Kaupunginhallituksen 
konsernijaosto; 136

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta; 176

Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 

yksilöasioiden jaosto; 223

Sivistys- ja 
kulttuurilautakunta; 173

Elinvoima- ja 
osaamislautakunta; 156

Asunto- ja kiinteistölautakunta; 235
Yhdyskuntalautakunta; 385 Ympäristö- ja rakennusjaosto; 182

Alueellinen 
ympäristöterveydenhuollon 

jaosto; 29

Alueellinen 
jätehuoltolautakunta; 71

Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta; 111

Tarkastuslautakunta; 150

Keskusvaalilautakunta; 122

PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ TOIMIELIMISSÄ (KAPPALETTA) sivu 37



Päätöksiä keskimäärin yhdessä kokouksessa 
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Päätösten määrät vuosina 2020 ja 2021
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Kokousten kesto yhteensä vuonna 2021
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Yhden kokouksen kesto keskimäärin v. 2021
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Kokousten yhteiskestot vuosina 2020 ja 2021
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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 
2021

Kokousten määrä 5 kappaletta

Kokousten kesto yht. 12 tuntia

Asioiden määrä 35 kappaletta

Menot 14 000 euroa
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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.

• Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja, mielipide-
kirjoituksia, lausuntoja sekä aloitteita kaupungin-
valtuustolle tärkeinä pitämistään asioista.

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

NUORISOVALTUUSTON VUOSI 2021

Kokousten määrä

Nuorisovaltuusto
Hallitus

16
15

Kokousten kesto yht.

Nuorivaltuusto
Hallitus

43 h
35 h

Asioiden määrä

Nuorisovaltuusto
Hallitus

153
149

Menot n. 13 000 euroa
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Vammaisneuvosto

• Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen 
asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, 
heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin 
edustajat.

• Vammaisneuvosto vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla 
kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin 
päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia 
palveluita.

• Seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja 
kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä.

• Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja 
päätöksentekijöille sekä edistää esteetöntä 
yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista.

VAMMAISNEUVOSTON VUOSI 2021

Kokousten määrä 11 kappaletta

Kokousten kesto yht. 31 tuntia

Asioiden määrä 71 kappaletta

Menot 30 000 euroa
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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.

• Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä vanhusasiamiehen 
kanssa.

VANHUSNEUVOSTON VUOSI 2021

Kokousten määrä 7 kappaletta

Kokousten kesto yht. 17 tuntia

Asioiden määrä 58 kappaletta

Menot 12 000 euroa
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Lasten parlamentti
• Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001 

perustettu alakoululaisten oma vaikuttamiskanava.
• Tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet 

kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa 
lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman 
ikätason mukaisin menetelmin.

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

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

LASTEN PARLAMENTIN VUOSI 2021
Hallituksen kokouksia 10 

Alueellisen parlamentin kokouksia 12 

Suurkokouksia 1

YHTEENSÄ KOKOUKSIA 23

Hallituksen kokousten kesto 23 tuntia

Alueellisen parlamenttien kokousten kesto 36 tuntia

Suurkokousten kesto 4  tuntia

YHTEENSÄ KESTOT 63 tuntia

MENOT VUODESSA n. 4 500 €

Erillisiä käsiteltyjä asioita vuonna 2021 oli 62  kappaletta.
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Lasten parlamentti JATKUU

• 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.

sivu 49


	TOIMIELINTEN VUOSIRAPORTTI 2021
	Yleisesti
	Tampereen kaupungin toimielimet vuonna 2021
	PÄÄTTÄVÄT TOIMIELIMET
	Kaupunginvaltuusto
	Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa 1.1.2021 - 31.7.2021
	Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa 1.8.2021 - 31.12.2021
	Kaupunginhallitus
	Kaupunginhallitus JATKUU
	Kaupunginhallituksen konsernijaosto
	Kaupunginhallituksen konsernijaosto JATKUU
	Lautakuntien tehtävät
	Sosiaali- ja terveyslautakunta
	Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
	Elinvoima- ja osaamislautakunta
	Asunto- ja kiinteistölautakunta
	Asunto- ja kiinteistölautakunta JATKUU
	Yhdyskuntalautakunta
	Yhdyskuntalautakunta JATKUU
	Ympäristö- ja rakennusjaosto
	Ympäristö- ja rakennusjaosto JATKUU
	Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto
	Alueellinen jätehuoltolautakunta
	Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
	Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta JATKUU
	Tarkastuslautakunta
	Tarkastuslautakunta JATKUU
	Tarkastuslautakunta JATKUU
	Keskusvaalilautakunta
	TOIMIELINTEN MENOT
	Mitä toimielinten menot sisältävät?
	Toimielinten menot vuonna 2021
	Menot 2021 verrattuna vuoteen 2020
	Menot 2021 verrattuna vuoteen 2020 JATKUU
	VERTAILEVIA TILASTOJA PÄÄTTÄVIEN TOIMIELINTEN KOKOUKSISTA
	Päätösten määrä toimielimissä 2021
	Päätöksiä keskimäärin yhdessä kokouksessa 2021
	Päätösten määrät vuosina 2020 ja 2021
	Kokousten kesto yhteensä vuonna 2021
	Yhden kokouksen kesto keskimäärin v. 2021
	Kokousten yhteiskestot vuosina 2020 ja 2021
	VAIKUTTAMISTOIMIELIMET
	Maahanmuuttajaneuvosto
	Nuorisovaltuusto
	Vammaisneuvosto
	Vanhusneuvosto
	Lasten parlamentti
	Lasten parlamentti JATKUU 

