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1 Tarkastuskohde 

 
Tarkastuksen kohteena on ollut kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen 
Atanas Aleksovskin antaman tiedon oikeellisuuden arviointi koskien hänen ase-
maa esitutkinnassa sekä Finnpark Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen konser-
nijaostossa.   
 
 

2 Tarkastuksen toteutus 
 

Tavoitteet Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko Aleksovski antanut totuudenmukai-
sen tiedon ja onko asian käsittely viranomaisessa tapahtunut hyvän hallinnon 
menettelytapojen mukaisesti puolueettomasti ja objektiivisesti.  

 
Riskit Mikäli asian käsittely ei ole tapahtunut puolueettomasti ja objektiivisesti, on ris-

kinä tasapuolisen kohtelun vaarantuminen, mikä voi murentaa uskottavuutta ja 
kuntalaisten yleistä luottamusta hallintoon. 

 
Menetelmä Tarkastus on suoritettu sisäisen tarkastuksen käytettävissä olevia asiakirjoja ja 

tietoja analysoiden. Tarkastuksen kuluessa on haastateltu kaupunginlakimiestä 
ja konsernijohtajaa.  

 
Laadunvarmistus Tarkastus on suoritettu riippumattomasti ja ammattistandardien mukaisesti. 
 
Ajankohta  Tarkastus on suoritettu marraskuussa 2018 - maaliskuussa 2019.  
 
Tarkastaja  Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA.  
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3 Yleisarvio sisäisen valvonnan tasosta 
 
Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että hallinnon rakenteiden ja asian 
käsittelyn sisäinen valvonta on  
 

ei hyväksyttävällä tasolla.  

 
Hallinnon rakenteiden ja sisäisen valvonnan heikkouksista johtuen asian käsitte-
lyn puolueettomuuden ja objektiivisuuden voidaan perustellusti arvioida vaa-
rantuneen. Parantamista ja kehittämistä vaativat asiat on esitetty tämän tarkas-
tusraportin suosituksissa ja tuodaan esiin konsernijohtoon kuuluville.   
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4 Keskeiset tarkastushavainnot ja suositukset 
 

Suositus 1: Totuudenvastaisen tiedon antaminen 

 
Havainto: 
 
Aleksovski on ollut tietoinen kaupunginhallituksen hyväksymän konser-
nimääräyksen sisällöstä koskien kohtaa, missä todetaan, että ”tutkinnan 
kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hä-
nen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin 
edustaja”. 
 
Aleksovski on sähköpostilla 10.4.2018 ennen konsernijaoston kokousta an-
tanut totuudenvastaisen tiedon konsernijohtajalle ja kaupunginlakimie-
helle asemastaan esitutkinnassa. Tämän tiedon perusteella konsernijaosto 
on tehnyt päätöksen hänen nimeämisestään Finnpark Oy:n hallituksen jä-
seneksi ja puheenjohtajaksi. Myöhemminkään Aleksovski ei antanut totuu-
denmukaista kuvaa esitutkinnan etenemisestä.  
 
Aleksovskin ei voida sisäisen tarkastuksen käytettävissä olleiden tietojen 
perusteella arvioida asian käsittelyn aikana myötävaikuttaneen virkavelvol-
lisuuksiensa mukaisesti lainmukaisen ja tosiasioita vastaavan viranomais-
ratkaisun syntymiseen. Epäselvää on myös se, että onko hän mahdollisesti 
pyrkinyt erehdyttämään viranomaista. 
 
Suositus: 
 
Aleksovskilta pyydetään kuntalain 85 §:n perusteella selitys totuudenvastai-
sen tiedon antamisesta. Kaupunginhallituksen tulee arvioida virheellisen 
menettelyn luonne sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.  
 

 

Suositus 2: Käsittelyn puolueettomuuden ja objektiivisuuden varmentami-
nen sekä lainmukainen päätöksenteko 

 
Havainto: 
 
Konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä (pormestari, konsernijaoston pu-
heenjohtaja, konsernijohtaja) voidaan todeta 13.4.2018 lähtien olleen käy-
tössä totuudenmukainen tieto Aleksovskin asemasta esitutkinnassa. Kon-
sernijaostolle ei esitetty ennen Finnpark Oy:n varsinaista yhtiökokousta asi-
aan vaikuttavia merkityksellisiä tietoja, joiden perusteella konsernijaosto 
olisi voinut tehdä ratkaisunsa puolueettomasti ja objektiivisesti.  
 
Aleksovski on 29.5.2018 osallistunut neuvotteluun, missä hän on asian-
osaisena ollut käsittelemässä konsernijaoston puheenjohtajan, konserni-
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johtajan ja pormestarin kanssa hänen asemaansa tutkinnassa. Neuvotte-
lussa on sovittu asiaan palaamisesta asianosaisen kanssa. Aleksovskin voi-
daan arvioida asianosaisena vaikuttaneen vastoin hyvän hallinnon oikeus-
periaatteita asian käsittelyn viivytyksettömyyteen, puolueettomuuteen ja 
objektiivisuuteen.  
 
Suositus: 
 
Konsernijaostolle tulee ilman aiheetonta viivytystä esitellä asioiden käsitte-
lyyn liittyvät merkitykselliset tosiseikat, tiedot ja saadut selvitykset. Toimie-
limen on otettava puolueettomasti ja huolellisesti huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat olosuhteet ja asian kannalta merkitykselliset seikat, joihin asi-
assa tehdyt ratkaisut perustuvat. 
 
Asioiden käsittelyssä tulee huolellisuusvelvoitteen mukaisesti hankkia tar-
peelliset tiedot ja selvitykset kirjallisesti asianosaiselta ja viranomaisilta. Kä-
sittelyssä tulee kantaa erityistä huolta siitä, että asian käsittelyyn eivät saa 
vaikuttaa asianosaiset ja hallinnolliselle päätöksenteolle vieraat perusteet. 
Valmistelussa tulee noudattaa tarkoin esteellisyyssäännöksiä.   
 
Viranomaisen päätöksenteon ja toiminnan tulee olla puolueetonta ja objek-
tiivisesti perusteltua ja sen tulee myös näyttää siltä. Viranomaisen tulee pi-
tää yhtäläistä etäisyyttä asian asianosaisiin ja siihen, mitkä ovat heidän in-
tressinsä asian ratkaisussa. 

  

Suositus 3: Hyvän hallinnon rakenteet 

 

Havainto: 
 
Tampereen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston sekä tarkastustoi-
mikunnan jäsenenä on ollut Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan Tam-
pereen Kotilinnasäätiö sr toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski. Lisäksi hän 
on toiminut Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajana syyttäjän suoritta-
maan syyteharkintaan saakka.  
 
Moninaiset roolit ovat olleet omiaan johtamaan vallan keskittymiseen ja in-
tressiristiriitojen syntymiseen. Aleksovskin eri roolien voidaan todeta johta-
neen erityisen vaikeaan ristiriitatilanteeseen, koska hän on useissa eri roo-
leissa ylimmässä tilivelvollisessa johdossa sekä valvottavissa konserniyhtei-
söissä.  
 

Suositus: 
 
Hallinnon rakenteet tulee järjestää hyvän hallinnon mukaiseksi, jotta ne tu-
kevat lainmukaista, puolueetonta ja objektiivista viranomaistoimintaa. Teh-
tävä- ja vastuusuhteiden sekä hyvän hallinnon rakenteiden määrittelyllä tu-
lee ennaltaehkäistä epäasianmukaiset sidonnaisuus- ja esteellisyysongel-
mat.  
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Käsittelyn ja päätöksenteon sekä valvonnan puolueettomuuden, riippumat-
tomuuden ja uskottavuuden turvaamiseksi tulisi tarkastustoimikuntaan va-
lita vain valvottavista riippumattomia jäseniä. 
 

 

5 Valvontavastuu 
 
Pormestari Lauri Lyly 
Tarkastustoimikunta  
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6 Viranhaltijalain ja hallintolain säännökset 
 

6.1 Virkavastuu ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteet 

  
Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) on säädetty viranhaltijan velvolli-
suudesta suorittaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivy-
tyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan 
työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään ta-
sapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 
Kuntalain 58 §:n ensimmäisessä momentissa todetaan, että luottamushenkilö 
hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain virkarikoksista 
koskevia säännöksiä.  
 
Hallintolain (434/2003) tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa 
sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon 
palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Laissa säädetään hyvän hallinnon perus-
teista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolain 6 §:n mu-
kaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytet-
tävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viran-
omaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden. 

 
Hyvän hallinnon sääntelyn tarkoituksena on turvata uskottavuutta ja kuntalais-
ten yleistä luottamusta hallintoon ja sen virkamiesten toimintaan. Hallintolain 
hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu vaatimus viranomaisen toiminnan puolu-
eettomuudesta. Viranomaisen päätöksenteon ja toiminnan tulee olla puoluee-
tonta ja objektiivisesti perusteltua, mikä perustuu virkamiehen virkavastuuseen 
sekä velvollisuuteen suorittaa virkatehtävänsä asianmukaisesti. Viranomaistoi-
minta ei saa perustua epäasiallisiin tai hallinnolle muutoin vieraisiin tekijöihin.  
 
Hyvän hallinnon ja esteellisyysääntelyn tarkoituksena on estää epäasiallisten 
seikkojen ja asiaankuulumattomien näkökohtien vaikutus asian valmistelussa ja 
käsittelyssä sekä korostaa asian käsittelyn ja päätöksenteon objektiivisuutta ja 
tasapuolisuutta. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi joidenkin henkilöiden 
suosinta ja asianosaisen henkilökohtaiset intressit. Puolueettomuudella varmis-
tetaan sitä, että toiminta on lainmukaista ja tosiasioita vastaavaa.  

 
Puolueettomuus edellyttää viranomaisen toiminnan riippumattomuutta asian-
osaisista, intressenteistä ja ulkopuolisista. Viranomaisen tulee pitää yhtäläistä 
etäisyyttä asian asianosaisiin ja siihen, mitkä ovat heidän intressinsä asian rat-
kaisussa. Asian käsittelyn ja päätöksenteon riippumattomuus on turvattava 
myös organisatorisesti. Koska asiaan kuulumattomat tai epäasialliset seikat ei-
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vät saa vaikuttaa menettelyyn, erityisesti menettelyn laatuun kohdistuva huo-
lellisuusvelvollisuus korostuu. Sen mukaan asia on selvitettävä perusteellisesti 
ja kattavasti. Toimielimen on otettava puolueettomasti ja huolellisesti huomi-
oon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet ja asian kannalta merkitykselliset sei-
kat, joihin asiassa tehdyt ratkaisut perustuvat.  
 

6.2 Ennaltaehkäisevät ja puolueettomuutta varmentavat esteellisyyssäännökset 

  
Puolueettomuus edellyttää, että viranomaiset ja henkilöstö eivät anna esteelli-
sen henkilön vaikuttaa asian käsittelyn puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. 
Hallintolain esteellisyyssäännöksillä on ennaltaehkäisevä tehtävä ja hallintome-
nettelyn puolueettomuutta varmentava tehtävä. Esteellisyydellä on myös funk-
tio vallan keskittymisen ehkäisyssä ja intressiristiriitojen syntymisen ehkäisemi-
sessä sekä julkista intressiä suojaava funktio. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä 
sovelletaan hallintoasian käsittelyyn osallistuvaan henkilöön. Esteellisyys aiheu-
tuu siitä, että virkamies on hallintomenettelyssä joko käsiteltävään asiaan tai 
siinä esiintyvään asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi saattaa virkamie-
hen puolueettomuuden vaaranalaiseksi.  

 
Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla 
läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyy-
destä säädetään, koskee myös kunnan monijäsenisen toimielimen jäsentä eli 
luottamushenkilöä. Monijäseninen toimielin päättää jäsenensä ja esittelijänsä 
sekä muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Esteellisen henkilön on il-
moitettava esteellisyytensä. Esteelliseksi väitetty jäsen tai esittelijä ei pääsään-
nön mukaan saa osallistua esteellisyyskysymyksen ratkaisuun.  

 
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos 
hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Esteellisyyssäännösten ydinaluetta 
on se, että kukaan virkamies ei saa tehdä virkatoimia tai vaikuttaa asiassa, jossa 
hän itse on asianosainen. Hallintolain 28 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan vir-
kamies on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen. Virkamiehen konkreettisen ja luonteel-
taan erityisen intressin liittyminen asiaan voi vaarantaa virkamiehen puolueet-
tomuuden samoin kuin hänen ollessaan asianosainen.  
 
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan eli ns. yleislausekkeen mukaan virka-
mies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityi-
sestä syystä vaarantuu. Tällaisen syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa ja sen 
puolueettomuutta vaarantavan vaikutuksen tulee olla suunnilleen samanastei-
nen kuin erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa. Yleislausekkeella pyri-
tään korostamaan yleistä luottamusta hallintomenettelyn puolueettomuuteen 
eli menettelyn objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Virkamiehen tulee es-
teellisyyssäännösten tarkoittamissa tilanteissa oma-aloitteisesti pidättäytyä 
asian käsittelystä.   
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6.3 Asian käsittelyyn liittyviä vaatimuksia 

 

Hallintolakia sovelletaan kaikessa viranomaistoiminnassa, vaikka asia ei pääty-
kään muodolliseen hallintopäätökseen. Käsittelyyn osallistuminen on käsitteenä 
laaja, eikä sillä tarkoiteta pelkästään ratkaisun tekemistä, vaan toimia, jotka vä-
littömästi edeltävät asian ratkaisemista. Kielto käsitellä asiaa esteellisenä estää 
osallistumasta hallintoasian käsittelyyn kuuluviin menettelytoimiin, joita ovat 
päätöksenteon ohella sellaiset toimet, jotka edeltävät asian ratkaisemista ja 
jotka voivat vaikuttaa päätöksen sisältöön, kuten asian valmistelutoimet ja esit-
tely. Valmistelutoimina pidetään muun muassa lausuntojen pyytämistä, asian-
osaisten kuulemista sekä muiden selvitysten hankkimista. Hallintolain mukaan 
esteellinen virkamies ei saa millään tavalla osallistua sellaisiin asian käsittelyyn 
liittyviin toimiin, jotka vaikuttavat asian ratkaisuun.  
 
Hallintomenettelyssä on aina pyrittävä lainmukaiseen ja tosiasioita vastaavaan 
ratkaisuun. Hallintomenettelyssä on otettava huomioon yhdenvertaisen kohte-
lun, puolueettomuuden ja suhteellisuuden vaatimukset. Viranomaisella on ylei-
nen velvollisuus huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Selvittämisen 
asianmukaisuus viittaa viranomaisen valtaan johtaa menettelyä ja hankkia tar-
vittaessa selvityksiä asianosaisilta, muilta viranomaisilta ja ulkopuolisilta ta-
hoilta. Asianmukaisuus edellyttää myös huolellisuutta.   
 
Asian selvittämisellä tarkoitetaan asian ratkaisemiseksi tarpeellisten selvitysten 
hankkimista ja esittämistä päätöksentekoa varten. Lain mukaista selvittämisvel-
vollisuutta ei voida sivuuttaa asianosaisten välisellä sopimuksella. Asianosaisen 
on myötävaikutettava asian selvittämiseen, millä tarkoitetaan velvollisuutta toi-
mia vilpittömästi yhteistyössä viranomaisen kanssa asian selvittämisessä. Asia 
on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. 

 
Esittelijä on virkamiehenä virkavastuussa. Hän vastaa siitä, että hän on perehty-
nyt riittävästi asiakirjoihin ja että esittelyssä tuodaan esiin asiaan vaikuttavat sei-
kat. Esittelyn on informoitava riittävästi päätöksentekijää. Esittelyn pitää yksi-
löidä käsiteltävä asia eli selvittää, mistä asiasta on kysymys. Toiseksi esittelyssä 
selostetaan päätöksenteossa huomioon otettavat tosiseikat ja sovellettavat oi-
keussäännöt. Kolmanneksi tulee tehdä perusteltu yksiselitteinen päätösehdo-
tus, joka ilmaisee esittelijän kannan, josta hän vastaa.  
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7 Kuntalain säännökset 
 

Tampereen Kotilinnasäätiö sr kuuluu kaupunkikonserniin kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetun määräysvallan perusteella. Säätiön 
sääntöjen mukaan kaupungilla on oikeus valita enemmistö hallituksen jäsenistä 
sekä erottaa säätiön hallituksen jäsenen.   
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja 
taloudenhoidosta, kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja huolehtia sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.  
 
Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta 
omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja 
toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjär-
jestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen 
kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysval-
lan käyttöön. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava 
siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin 
kokonaisetu.  
 
Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kun-
nanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. 
Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. 
Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta 
sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. 
Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta 
sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.  
 
Tampereen Kotilinnasäätiö sr toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski on ollut kau-
punginhallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, sekä konsernijaoston varapu-
heenjohtaja ja tarkastustoimikunnan jäsen.  
 
 

8 Hallintosäännön määräykset 
 

Tampereen kaupunginvaltuusto on 23.1.2017 hyväksynyt hallintosäännön, joka 
on tullut voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunkikonsernin 
omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konserni-
johtoon kuuluvat kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan 
kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. 
 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on ohjata ja valvoa 
omistajana konserniyhteisöjä.  Lisäksi sen tehtävänä on 16 §:n mukaan vastata 
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omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisö-
jen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta.  
 
Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisö-
jen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Hallintosäännön 36 §:n mukaan 
konsernijohtajan tehtävänä on esitellä konsernijaostolle sen tehtäviin ja ratkai-
suvaltaan kuuluvat asiat sekä vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallituk-
selle ja sen jaostolle sekä täytäntöönpanosta. Konsernijohto vastaa hallinto-
säännön 82 §:n mukaan konserniyhteisöjen konsernivalvonnan järjestämisestä 
sekä konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja 
tuloksellisuuden valvonnasta. 
 
Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastustoimikunnan tehtävänä on muun mu-
assa arvioida ja valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä arvi-
oida ja valvoa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asian-
mukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Toimikunnan tehtävänä on 
myös valmistella kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäi-
sen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävim-
mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Toimikunta käsittelee myös sisäisen tar-
kastuksen raportointia sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvon-
nan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asioita. 
 
Keskeiset havainnot:  
 

 Kuntalain mukaan Tampereen kaupunginhallitus vastaa kaupungin toi-
minnan omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Valtuuston hyväk-
symän hallintosäännön mukaan konsernijaosto vastaa kuntakonser-
nissa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta. 

 Tampereen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston sekä tarkas-
tustoimikunnan jäsenenä on  ollut Tampereen kaupunkikonserniin kuu-
luvan Tampereen Kotilinnasäätiö sr toiminnanjohtaja Atanas Alek-
sovski. Lisäksi hän on toiminut Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohta-
jana syyttäjän suorittamaan syyteharkintaan saakka. 

 Atanas Aleksovskin eri roolien voidaan todeta johtaneen erityisen vai-
keaan ristiriitatilanteeseen, kun hän on useissa eri rooleissa ylimmässä 
tilivelvollisessa johdossa sekä valvottavissa konserniyhteisöissä. Mainit-
tujen toimielinten tehtävinä on puolueettomasti ja objektiivisesti edis-
tää, arvioida ja valvoa hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonser-
nissa.   
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9 Tiedon antaminen asemasta esitutkinnassa 
 

Seuraavassa kuvataan tapahtumien kulkua ja tietoja koskien Atanas Aleksovskin 
asemaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr ns. Muotialan tontin luovuttamiseen liit-
tyvässä esitutkinnassa, hänen antama tietoja konsernijohdolle sekä kaupungin 
toimia asian selvittämisessä ja käsittelyssä. 

 
 

9.1 Poliisin suorittama esitutkinta ja syyteharkinta 

 
Tampereen Kotilinnasäätiö sr on luovuttanut sille vuokratun ns. Muotialan ton-
tin ennen maanvuokrasopimuksessa edellytetyn rakentamisvelvoitteen täyttä-
mistä sopimusehtojen vastaisesti ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Ta-
pahtuma johti poliisin suorittamaan esitutkintaan ja syyteharkintaan.  
 
Tutkinnassa edellä mainitun säätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovskia on 
18.1.2018 kuultu rikoksesta epäiltynä muun muassa luottamusaseman väärin-
käyttämiseen. Aleksovskilla on ollut kuulustelussa mukanaan oikeudenkäyn-
tiavustaja. Allekirjoitetun kuulustelukertomuksen mukaan Aleksovski on ilmoit-
tanut ymmärtäneensä sen, että häntä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä. Kuu-
lustelun jälkeen Aleksovski on sähköpostilla 22.1.2018 lähettänyt tarkennuksia 
kuulustelupöytäkirjaan.  
 
Aleksovski on 5.6.2018 ollut jatkokuulustelussa epäiltynä muun muassa luotta-
musaseman väärinkäyttöön. Myös jatkokuulustelussa hänellä on ollut muka-
naan oikeudenkäyntiavustaja. Aleksovski on antanut 20.8.2018 loppulausun-
tonsa.  
 
Poliisi on tiedottanut 17.9.2018 saaneensa valmiiksi esitutkinnan Kotilinnasää-
tiön Tampereen kaupungilta Muotialantieltä vuokraaman tontin luovuttamista 
koskevassa asiassa. Asiaa on esitutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman 
väärinkäyttönä Kotilinnasäätiössä. Epäiltyinä on kuultu Kotilinnasäätiön vastuu-
henkilöt, jotka kaikki kiistävät rikoksen. Asia siirtyy syyteharkintaan Sisä-Suomen 
syyttäjänvirastoon. Syyttäjä on 29.10.2018 päättänyt nostaa syytteen Aleksovs-
kia vastaan luottamusaseman väärinkäytöstä. 

 

9.2 Finnpark Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen 10.4.2018 

 
Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kaupungin koko-
naan omistaman Finnpark Oy:n hallituksen jäsenet vuonna 2018 alkavaksi toi-
mikaudeksi 10.4.2018. Päätöksen mukaan Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 
2018 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Ulla Kampman, Juha Pelkonen, 
Erkki Axen, Markus Klöf, Timo Hanhilahti, Pekka Uusitalo ja Atanas Aleksovski. 
Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Atanas Aleksovskia. Päätös annetaan 
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kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinai-
sessa yhtiökokouksessa. 
 
Konsernijohtajan lähettämän Aleksovskin esitutkintaa koskevan sähköpostin 
9.4.2018 mukaan ”Meillä ei ole mitään virallista dokumenttia asiasta ja keskus-
teltuani jaoston puheenjohtajan ja pormestarin kanssa tein esityksen noin. Kes-
kustelimme, että asia nostetaan vielä esille jaoston kokouksessa ja tiedustellaan 
Atanakselta suullisesti mikä tilanne on.” Edelleen konsernijohtajan 3.5.2018 lä-
hettämän sähköpostin mukaan ”Kale sanoi soittavansa Silomäelle. Ei ilmeisesti 
ole saanut kiinni. Sitten puhuimme, että Kale/Lauri puhuvat Atanakselle tästä. 
Eivät ilmeisesti ole vielä toimineet ja kojan listalla ei ole tästä mitään. Ovat tie-
toisia että asia pitää ratkaista ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous on kai vasta 
seuraavan kojan jälkeen.” 
 
Konsernijaoston seuraava kokous oli 3.5.2018, mutta konsernijaostolle ei esi-
telty Finnpark Oy:n hallituksen jäsenten nimeämistä uudelleen tutkinnanjohta-
jalta saadun tiedon perusteella. Konsernijaostolle on esitelty uuden puheenjoh-
tajan nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen 20.11.2018. 
 
Yhtiökokouksessa Atanas Aleksovski valittiin 23.5.2018 Finnpark Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin myös maksaa 
6 000 euroa vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiona 330 euroa kokoukselta. Yhtiö-
kokouksessa Tampereen kaupungin edustajana toimi liiketoiminta- ja rahoitus-
johtaja Arto Vuojolainen.  
 

9.3 Kaupunginlakimiehen kirjallinen tiedustelu 5.4.2018 tutkinnanjohtaja Silomä-
elle  

 
Kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymässä konsernimääräyksessä1 Hyvä joh-
tamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta on luvussa 2.3 Hyvän johtamis- ja hal-
lintotavan mukainen käytäntö, väärinkäytösten ehkäisy ja toimenpiteet väärin-
käytöstapauksissa (sivulla 7) todettu, että ”Niissä tapauksissa, joissa johtoon 
kuuluva henkilö itse on väärinkäytösepäilyjen kohteena tutkinnassa, tulee hänet 
pääsääntöisesti tutkinnan ajaksi välittömästi vapauttaa vastuunalaisesta tehtä-
västään. Tutkinnan kohteena olevaa ei myöskään saa valita kaupungin toimieli-
miin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin 
nimetään kaupungin edustajia.  
 
Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen ja konsernijohtaja Juha 
Yli-Rajalan pyynnön perusteella kaupunginlakimies Jouko Aarnio on 5.4.2018 lä-
hettänyt alla olevan tiedustelun tutkinnanjohtaja Kirsi Silomäelle. 
 
Lähettäjä: Aarnio Jouko  

                                                           
1 Atanas Aleksovski on tarkastustoimikunnan jäsenenä osallistunut konsernimääräyksen käsittelyyn 
20.1.2016 ja kaupunginhallituksen jäsenenä on 1.2.2016 ollut päättämässä konsernimääräyksen hyväksymi-
sestä. 
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Lähetetty: 5. huhtikuuta 2018 13:20 
Vastaanottaja: 'kirsi.silomaki@poliisi.fi' <kirsi.silomaki@poliisi.fi>; 'Isomäki 
Anssi POL' <Anssi.Isomaki@poliisi.fi> 
Kopio: Yli-Rajala Juha <Juha.Yli-Rajala@tampere.fi> 
Aihe: Konsernimääräys 
 
”Tutkinnanjohtaja Silomäki 
 
Tampereen kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymän ” Hyvä johtamis- ja hal-
lintotapa ja sisäinen valvonta” nimisen asiakirjan mukaan (sivu 7/47) tutkinnan 
kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen 
valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustaja. 
 
Konsernijaoston kokous on ensi tiistaina ja Finnpark Oy:n hallitukseen on tarkoi-
tus esittää Atanas Aleksovskia, joka toimii tällä hetkellä Tampereen Kotilin-
nasäätion toiminnanjohtajana. 
 
Aleksovski on julkisuudessa lehdessä ilmoittanut poliisi kuulleen häntä rikoksesta 
epäiltynä. 
 
Konsernijohtajan Yli-Rajalan pyynnöstä tiedustelen sitä, onko poliisilla mahdolli-
suus ilmoittaa mahdollista tutkintaa vaarantamatta Tampereen kaupungille tut-
kinnan kohdistumista Aleksovskiin. 
 
Onko Aleksovski kuultava rikoksesta epäiltynä ja onko mahdollinen tutkinta vi-
reillä?” 
 
 

9.4 Kaupunginlakimiehen kirjallinen tiedustelu Aleksovskille 9.4.2018 

 
Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen perusteella kaupungin-
lakimies Jouko Aarnio on 9.4.2018 lähettänyt alla olevan tiedustelun Atanas 
Aleksovskille. 
 
”Atanas Aleksovski 
 
Tampereen kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymän ” Hyvä johtamis- ja hal-
lintotapa ja sisäinen valvonta” nimisen asiakirjan mukaan (sivu 7/47) tutkinnan 
kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen 
valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustaja. 
 
Konsernijaoston kokous on ensi tiistaina ja Finnpark Oy:n hallitukseen esittää 
Atanas Aleksovskia. 
 
Olet julkisuudessa lehdessä ilmoittanut poliisi kuulleen sinua rikoksesta epäil-
tynä. 
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Tiedustelen sitä, onko poliisin tutkinta kohdistunut sinuun rikoksesta epäiltynä 
ja onko tutkinta edelleen vireillä.” 
 
 

9.5 Aleksovskin vastaus 10.4.2018 kaupunginlakimiehen tiedusteluun 

 
Lähettäjä: Atanas Aleksovski [mailto:atanas.aleksovski@kotilinna.fi]  
Lähetetty: 10. huhtikuuta 2018 9:13 
Vastaanottaja: Yli-Rajala Juha <Juha.Yli-Rajala@tampere.fi>; Aarnio Jouko 
<Jouko.Aarnio@tampere.fi> 
Aihe: Finnpark Oy 
Terve, 
En ole ilmoittanut julkisuudessa enkä lehdistössä, että olen rikoksesta epäiltynä. 
Eivätkä viranomaiset ole myöskään ilmoittaneet, että olen rikoksesta epäiltynä. 
En ole myöskään itse lukenut missään minun nimeni alta, että olisi joku rikos-
epäilynimike olemassa. Minua vastaan ei ole nostettu myöskään syytettä enkä 
ole saanut mitään rangaistusta.  
Ystävällisin terveisin, 
Atanas Aleksovski 
 

9.6 Tutkinnanjohtaja Silomäen vastaus 13.4.2018 

 
Lähettäjä: Silomäki Kirsi POL  
Lähetetty: 13. huhtikuuta 2018 8:15 
Vastaanottaja: 'Aarnio Jouko' 
Aihe: VS: Finnpark Oy 
  
Huomenta! 
Aleksovskin antama tieto on virheellinen. Häntä on kuultu rikoksesta epäiltynä 
mm. luottamusaseman väärinkäyttämiseen ja se on hänelle kerrottu avustajan 
läsnä ollessa ja kertominen on myös kirjattu Aleksovskin allekirjoittamaan kuu-
lustelukertomukseen. Syyteharkintavaihe ei ole vielä käsillä, koska esitutkinta on 
kesken. Tosin syyttäjän kanssa tehdään esitutkintayhteistyötä jo esitutkinnan ai-
kana, kuten tapana on.  Se että asiasta ei ole annettu poliisin toimesta tietoja 
tiedotusvälineille, on toinen asia.  
  
Kirsi Silomäki 
 
 

9.7 Keskustelutilaisuus 29.5.2018 ja neuvottelumuistio 

 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja komisario Silomäki on 13.4.2018 
ilmoittanut Tampereen kaupungille, että Atanas Aleksovskia on kuultu rikok-
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sesta epäiltynä mm. luottamusaseman väärinkäyttämiseen ja se on hänelle ker-
rottu avustajan läsnä ollessa ja että kertominen Aleksovskin asemasta kuuluste-
lussa on myös kirjattu Aleksovskin allekirjoittamaan kuulustelukertomukseen.  
 
Konsernijaoston kokoustauon aikana Aleksovskilta kysyttiin hänen antamansa 
tiedon ja poliisilta saadun tiedon eroavuutta. Läsnä olivat pormestari Lauri Lyly, 
konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummola, konsernijohtaja Juha Yli-Ra-
jala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio. Keskustelun kuluessa todettiin sisäisen 
valvonnan ohjeen sisältö ja että Aleksovskia ei voida valita hallitukseen ennen 
kuin poliisissa vireillä oleva asia on selvinnyt. Aleksovski selosti asiaa ja totesi 
prosessin olevan todennäköisesti hänen kohdaltaan ohi seuraavaan konsernija-
oston kokoukseen mennessä. Jos jotain tulee, hän on valmis jättäytymään pois 
Finnpark Oy:n hallituksesta. Muistiossa todettiin jatkotoimenpiteinä, että ”asi-
aan palataan kesäkuussa ennen seuraavaa konsernijaoston kokousta, kun polii-
situtkinta edennyt”. 

 

9.8 Aleksovskin antama tieto 6.8.2018  

 
Sisäisen tarkastuksen saaman tiedon mukaan kesälomakauden jälkeen ensim-
mäisen kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä Aleksovski ilmoitti eri tilan-
teissa pormestari Lauri Lylylle, konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummo-
lalle, konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalle ja kaupunginlakimies Jouko Aarniolle saa-
neensa tutkinnanjohtajan päätöksen, joka keskeyttää rikostutkinnan. 
 

9.9 Poliisin tiedote 17.9.2018 

 
Poliisi ilmoitti saaneensa valmiiksi Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää koskevan 
esitutkinnan ja asian siirtyneen syyteharkintaan. Poliisi ilmoitti, että asiaa on esi-
tutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman väärinkäyttönä Kotilinnasääti-
össä ja että epäiltynä on kuultu Kotilinnasäätiön vastuuhenkilöt.  
 

9.10 Syyttäjän tiedote 29.10.2018 

 
Syyttäjä ilmoitti, että säätiön hallituksen jäseniä ei syytetä ja että syyte kohdis-
tuu toiminnanjohtajaan. 
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10 Keskeiset havainnot 
 

Seuraavassa on esitetty keskeisimmät tarkastushavainnot asian käsittelyyn liit-
tyen. 

 Atanas Aleksovski on ollut tietoinen kaupunginhallituksen hyväksymän 
konsernimääräyksen sisällöstä koskien kohtaa, missä todetaan, että 
”tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä 
kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin 
nimetään kaupungin edustaja”. 

 Aleksovski on sähköpostilla 10.4.2018 ennen konsernijaoston kokousta 
antanut totuudenvastaisen tiedon konsernijohtajalle ja kaupunginlaki-
miehelle asemastaan esitutkinnassa.  

 Konsernijaosto on Aleksovskin antaman tiedon perusteella tehnyt 
10.4.2018 ratkaisun, jonka mukaan Aleksovski nimetään Finnpark Oy:n 
hallituksen jäseneksi ja jonka mukaan hallituksen puheenjohtajaksi esi-
tetään Atanas Aleksovskia.  

 Aleksovski valittiin Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi varsinai-
sessa yhtiökokouksessa 23.5.2018 vastoin kaupunginhallituksen 
1.2.2016 hyväksymää konsernimääräystä. Yhtiön hallituksen puheen-
johtajalle maksetaan 6 000 euroa vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiona 
330 euroa kokoukselta. 

 Aleksovski on 29.5.2018 osallistunut neuvotteluun, missä hän on asian-
osaisena ollut käsittelemässä konsernijaoston puheenjohtajan, konser-
nijohtajan ja pormestarin kanssa hänen asemaansa tutkinnassa. Neu-
vottelussa hän on todennut prosessin olevan todennäköisesti hänen 
kohdaltaan ohi seuraavaan konsernijaoston kokoukseen mennessä. Jat-
kotoimenpiteenä on sovittu asianosaisen kanssa asiaan palaamisesta, 
kun tutkinta edennyt. 

 Vaikka konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä (pormestari, konsernijaos-
ton puheenjohtaja, konsernijohtaja) voidaan todeta 13.4.2018 lähtien 
olleen käytössä totuudenmukainen tieto Aleksovskin asemasta esitut-
kinnassa, ei konsernijaostolle ole ennen Finnpark Oy:n varsinaista yhtiö-
kokousta esitetty asiaan vaikuttavia merkityksellisiä tietoja, joiden pe-
rusteella konsernijaosto olisi voinut tehdä ratkaisunsa puolueettomasti 
ja objektiivisesti.  

 Konsernijaostolle on esitelty uuden puheenjohtajan nimeäminen Finn-
park Oy:n hallitukseen uudelleen vasta 20.11.2018 syyttäjän päädyttyä 
nostamaan syytteen Aleksovskia vastaan luottamusaseman väärinkäy-
töksestä.  
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 Aleksovskin ei voida sisäisen tarkastuksen käytettävissä olleiden tieto-
jen perusteella arvioida asian käsittelyn aikana myötävaikuttaneen lain-
mukaisen ja tosiasioita vastaavan viranomaisratkaisun syntymiseen. 

 Sisäisen tarkastuksen keinoin ei ole mahdollista riittävästi ja luotetta-
vasti selvittää sitä, onko Aleksovski pyrkinyt erehdyttämään viran-
omaista asian käsittelyssä.  

 
Tampereella 8. päivänä maaliskuuta 2019 

 
 
  

Markus Kiviaho  
JHTT, CGAP, CRMA 
Tarkastusjohtaja 
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11 Arviointiasteikko 
 
Sisäisen valvonnan tasoa arvioitaessa käytetään alla olevaa asteikkoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
pääosin hyvällä tasolla. Sisäinen valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty ja tiedostettu ja se kattaa kaikki olennaisimmat riskiteki-
jät. On syytä olettaa, että valvonta toimii vaikuttavasti. Paranta-
mista ja kehittämistä vaativat asiat on tuotu yksikön/ toiminnon 
tietoon ja esitetty tässä tarkastusraportissa. 

 

 
tyydyttävällä tasolla. Peruskontrollit ovat olemassa ja isoja ris-
kejä vastaan on olemassa tyydyttävä suoja. Valvonta kattaa olen-
naisimmat riskitekijät ja toimii pääosin vaikuttavasti, mutta saat-
taa joissakin tapauksissa epäonnistua. Parantamista ja kehittä-
mistä vaativat asiat on esitetty tämän tarkastusraportin suosi-
tuksissa ja tuotu esiin sekä yksikön/ toiminnon johdolle että yksi-
kön/ toiminnon valvontavastuussa oleville esimiehille. 
 

 

 
ei hyväksyttävällä tasolla.  Sisäisen valvonnan puuttumisesta tai 
toimimattomuudesta johtuen syntyy taloudellista tappiota tai on 
olemassa suuri todennäköisyys, että näin käy. Valvonta ei kata 
kaikkia olennaisia riskitekijöitä ja/tai valvonta epäonnistuu to-
dennäköisesti usein. Yksikön/ toiminnon valvontajärjestelmään 
sisältyy merkittäviä riskejä, jotka edellyttävät välittömiä korjaavia 
toimenpiteitä. Parantamista ja kehittämistä vaativat asiat on esi-
tetty tämän tarkastusraportin suosituksissa ja tuotu esiin sekä 
yksikön/ toiminnon johdolle että yksikön/ toiminnon valvonta-
vastuussa oleville esimiehille.  
 

 

 
ei arvioitu. Yksikön/ toiminnon sisäisen valvonnan tasosta ei ole 
tehty kokonaisarviota tarkastuksen luonteen tai tarkastuksessa 
saatujen/ esiin tulleiden riittämättömien perusteiden johdosta. 
 

 

 


