Toimielinten vuosiraportti 2018

Hallintoyksikkö
Päätöksenteon kehittäminen ja toimielinpalvelut

Yleisesti
• Tampereen kaupungin toimielinten vuosiraportti sisältää
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakunnat
sekä niiden jaostot (pois lukien keskusvaalilautakunta ja
tarkastuslautakunta sekä sen jaostot)
• Raportissa on esitetty vuoden 2018 osalta
o
o
o
o
o
o

toimielinten tehtävät
valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa
kokousten kesto tunteina
päätösten määrät toimielimissä
toimielinten menot ja kokousmäärät
tehtyjen päätösten kustannustaso
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TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMIELIMET
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

Kaupunkiympäristön palvelualue
Yhdyskuntalautakunta

Tampereen
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Ympäristö- ja
rakennusjaosto

Alueellinen
ympäristöterveydenhuollon jaosto

Alueellinen
jätehuoltolautakunta

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunta
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Vuosiraportin toimielimet
Kaupunginvaltuusto
Valtuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14
§:ssä. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja
siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa maanantaisin ja valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginhallitus
Vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Ohjaa kaupunkistrategian
laadintaa ja toiminnan ja talouden suunnittelua ja vastaa kaupungin toiminnan ja kuntayhtymien
omistajaohjauksesta ja kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta. Kokoontuu pääsääntöisesti
maanantaisin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on kaupunginhallituksen valitsemia jäseniä ja
varajäseniä. Konsernijaoston tehtävänä on muun muassa vastata konsernirakenteen strategian
kehittämisestä, ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä sekä vastata omistajaohjauksen ja
konsernivalvonnan täytäntöönpanosta.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Lautakunnan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sisältäen kuntouttavan
työtoiminnan sosiaalisen kuntoutuksen osalta, tulkitsemispalvelut ja talous- ja
velkaneuvonta. Lisäksi lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle
toimielimelle säädetyissä tehtävissä monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle elimelle
lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa

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

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

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on muun muassa kaupungin maa- ja
tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen, maa- ja tilapoliittisten
linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen sekä maaja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä
kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut
sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa vastata kestävän
kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta,
toimeenpanosta, hankkeistamisesta ja seurannasta.
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Ympäristö- ja rakennusjaosto
Toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja luonnonsuojeluviranomaisena,
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.

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.

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

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena toimivalta-alueellaan.
Lautakunta muun muassa valmistelee ja tekee kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen
tavoitteellisesta palvelutasosta sekä määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen
palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta.
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Valtuutettujen läsnäolo
valtuuston kokouksissa ajalla 1.1.-31.12.2018
•

Poissaolotiedot perustuvat valtuuston
pöytäkirjoihin.

•

43 valtuutetulla oli 1 tai useampi
poissaolo/osittainen poissaolo valtuuston
kokouksista.

•

24 valtuutettua oli läsnä koko kokousajan
kaikissa valtuuston kokouksissa.

•

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 Internetsivuilla. Julkaisu poissaolotiedoista päivitetään
kalenterivuosittain aina toimintavuoden
päättyessä.

Kaikissa kokouksissa
läsnäolleet valtuutetut
36%

64%

Valtuutetut,
joilla 1 tai useampi
poissaolo tai osittainen
poissaolo
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KOKOUSTEN KESTO TUNTEINA, H/VUOSI 2018
Kaupunginvaltuusto; 46 h

Alueellinen
ympäristöterveydenhuollon
jaosto; 4 h

Sosiaali- ja terveyslautakunta
ja jaosto; 52 h
Elinvoima- ja
osaamislautakunta; 24 h

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto; 35 h

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta; 32 h

Kuviossa esitetään
varsinaisten
kokousten kestot,
aikaan ei sisälly
suunnitteluun tai
valmisteluun
kulunut aika.

Kaupunginhallitus; 121 h
Yhdyskuntalautakunta ja
ympäristö- ja rakennusjaosto
98 h
Asunto- ja
kiinteistölautakunta; 29 h

Alueellinen
jätehuoltolautakunta; 10 h

Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta;
21 h
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PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ (KPL) TOIMIELIMISSÄ V. 2018
Kaupunginvaltuusto; 264

Alueellinen
ympäristöterveyden
huollon jaosto; 39

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto; 182

Sosiaali- ja
terveyslautakunta ja
jaosto; 390
Elinvoima- ja
osaamislautakunta; 144

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta; 181

Kaupunginhallitus; 526

Asunto- ja
kiinteistölautakunta; 191
Tampereen
Alueellinen
kaupunkiseudun
jätehuoltolautakunta; 54
joukkoliikennelautakunta;
97

Yhdyskuntalautakunta ja
ympäristö- ja
rakennusjaosto; 453
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TOIMIELINTEN MENOT €/VUOSI 2018
Alueellinen
ympäristöterveydenhuollon
jaosto; 15 000 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja
jaosto; 60 000 €

Sivistys- ja kulttuurilautakunta;
Elinvoima- ja osaamislautakunta;
33 000 €
37 000 €
Yhdyskuntalautakunta ja
ympäristö- ja rakennusjaosto;
143 000 €

Kaupunginvaltuusto; 582 000 €

Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta;
31 000 €
Alueellinen jätehuoltolautakunta;
20 000 €
Asunto- ja
kiinteistölauta
kunta;
29 000 €

Kokousten määrä vuodessa
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Kaupunginvaltuusto
Alueellinen
ympäristöterveydenhuollon jaosto

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto; 50 000 € (arvio)

Kaupunginhallitus; 475 000 €

Kpl
43
13
12
4

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

22
11
11

Yhdyskuntalautakunta ja ympäristöja rakennusjaosto

42

Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
Alueellinen jätehuoltolautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta

12
6
11
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Mitä toimielinten menot sisältävät?
• Toimielinten menot sisältävät toimielimen kustannuspaikalle kirjattuja
henkilöstökuluja (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset),
palvelujen ostoja, ja muita toimielimelle hankittuja tarvikkeita
• Valtuuston menoissa näkyvät myös valtuustoryhmien tuki 133 000 € ja
iltakoulut 12 000 €
• Kaupunginhallituksen menoissa näkyvät myös puolet asukasilloista 3
000 € ja kansalaisjuhlat 1 000 €
• Luvut sisältävät Oriveden edustajien kulut Oriveden kanssa yhteisissä
toimielimissä
• Lisäksi toimielinten menoihin voidaan vyöryttää muun muassa
luottamushenkilöiden yhteisiä menoja kuten tietokonekuluja 37 000 €,
koulutusta 40 000 € ja kokouksissa työskentelevien
toimielinsihteereiden henkilöstökuluja 317 000 €
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Päätöksenteon hinta
• Toimielinten roolit, koko, kokoontumistiheys, käsiteltävien asioiden sisällöt
ja laajuus sekä kokouspalkkiot ovat erilaisia minkä vuoksi kokousten
kustannukset vaihtelevat.
• Karkeasti arvioiden keskimääräinen kokouksessa tehdyn päätöksen hinta
ilman suunnittelu- ja valmistelukustannuksia vuonna 2018 oli
lautakunnissa ja jaostoissa noin 370 euroa
kaupunginhallituksessa ja sen jaostossa noin 830 euroa ja
valtuustossa noin 2 680 euroa.
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Hallintoyksikkö/
Päätöksenteon kehittäminen
Lisätietoja miiahannele.vuori@tampere.fi

KIITOS!

