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Matti Helimo

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävänä: www.tampere.fi
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Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä

Noora Tapio
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§2
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari tämän kokouksen ajaksi
hankearkkitehti Kirsti Hankela § 5 ajaksi
suunnittelija Susanna Lundström § 6 ajaksi
asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen § 7 ja 8 ajaksi
asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 9 ja 10 ajaksi
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§3
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Noora Tapio (varalle
Matti Joki ja Seppo Kovala).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 28.1.2019.
Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin
suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä
kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.
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§4
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin
asioihin:
Katsaus Hakametsän alueen tulevaisuuteen
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§5
Kaupin urheilupuiston tarveselvitys
TRE:8168/10.03.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsti Hankela
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629 ja kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupin urheilupuiston tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun
pohjaksi.
Kokouskäsittely
Hankearkkitehti Kirsti Hankela oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE:
7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka
tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten
liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.
Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen
tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa
esitettyihin ratkaisuihin. Tampereen yliopistosairaalakampus on
laajentunut Kuntokadun ja Biokadun yhteydessä lähemmäksi
urheilupuistoa, ja alueelle on rakennettu kokonaan uusi Arvo Ylpön katu.
Merkittävän muutoksen liikennejärjestelyihin ja saapumiseen alueelle tuo
myös rakenteilla oleva vuonna 2021 valmistuva raitiotie.
Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta
jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on
odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys
käynnistettiin heti sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto
marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 miljoonan euron
investointimäärärahan vuosille 2019–2020 alueen kehittämiseen ja
suunnitelman loppuun saattamiseen. Ensisijaisesti toteutetaan kentät ja
katsomot, hankkeen sisältämät muut osiot toteutetaan vuosittain
liikuntapalveluille varatusta pienten investointien budjetista.
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Kentät
Ideasuunnitelmassa on huomioitu sekä kesä- että talviaikainen toiminta
alueella. Kauppiin on toteutettu jo vuonna 2017 jalkapalloiluun yksi ja
2018 toinen lämmitettävä tekonurmikenttä, joka oli huomioitu
ideasuunnitelmassa. Pesäpallon kilpailu- ja harjoitteluolosuhteita
esitetään suunnitelmassa myös parannettavaksi. Nykyisen kenttäaukion
kaakkoispäädyssä sijaitseva pesäpallon pääkenttä katsomoineen
esitetään siirrettäväksi ja uudelleen rakennettavaksi kenttäalueen
luoteispäähän. Ratkaisu mahdollistaa pesäpallo-otteluiden ja -
harjoittelun järjestämisen nykyistä turvallisemmin. Ideasuunnitelmassa
esitetyt kesäaikaisten olosuhteiden muutokset tarjoavat myös paremmat
olosuhteet hiihdolle. Ideasuunnitelmassa uuden pesäpallon pääkentän
alue katsomoineen toimisi talvisin hiihtostadionina ja tekonurmella
varustetun pesäpallokentän pinta mahdollistaa hiihtolatujen ylläpidon
myöhempään kevääseen kuin nykyisin. Hiihtoreittien suunnittelussa on
otettu huomioon tekonurmen mukanaan tuoma jalankulkuliikenne
kentälle myös talvella. Pesäpallokentän siirto uuteen paikkaan vapauttaa
tilaa lämmitettävälle jalkapallokentälle ja -katsomolle. Pallokenttien
rakentamisen investointikustannuksiksi on arvioitu n. 2,7 M€.
Uudisrakennukset
Uusien kenttien rakentaminen lisää käyttäjien määrää ja edellyttää uusia
huolto- ja tukipalvelutiloja toimintaan. Uusi pukuhuone- ja
huoltorakennus suunnitellaan pesäpallo-hiihtostadionin viereen ja on
tarpeen huoltotilojen lisäkapasiteetin saamiseksi. Tilaohjelman mukaisen
huoltorakennuksen investointikustannuksiksi on arvioitu 2,235 M€.
Jalkapallokenttä ja pesäpallokenttä tarvitsevat uuteen sijaintipaikkaan
uudet katokselliset katsomot, joiden yhteydessä sijaitsee puku- ja
huoltotiloja. Pesäpallokatsomoon suunnitellaan 2 500 uutta
istumapaikkaa, joista puolet katoksessa ja jalkapallokatsomoon 665
katettua istumapaikkaa, yhteensä 3 165 paikkaa. Nykyisestä 2 000 paikan
pesäpallokatsomosta siirretään n. 1 300 paikkaa jalkapallokentän toiseksi
katsomoksi. Täysin uusien katsomopaikkojen määrä tulisi olemaan 1 165
paikkaa. Rakennukset on tarkoitus suunnitella mahdollisimman
kestäviksi, monikäyttöisiksi ja ympärivuotisen käytön mahdollistaviksi.
Tilaohjelman mukaisten uusien katsomo-pukutilarakennusten
investointikustannuksiksi on arvioitu 5,185 M€.
Nykyiset rakennukset
Kenttien laidalla sijaitsevan nykyisen huolto- ja ajanotto-rakennuksen
tiloja on tarpeen kunnostaa ja käyttötarkoitusta osin
uudistaa. Muutostöiden investointikustannuksiksi on arvioitu 0,2 M€.
Vanhat huoltorakennukset pysäköintialueen ja Kauppi Sport Centerin
vierellä ovat niin huonokuntoiset, että ne voidaan purkaa uusien
valmistuttua. Niistä vapautuva tontin osa käytetään sisääntuloalueen
kohentamiseen, pysäköinnin uudelleen järjestämiseen ja turvallisuuden
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parantamiseen. Pysäköinnin uudelleen järjestämisen ja asemakaavan
edellyttämien uusien paikkojen rakentamisen investointikustannuksiksi
on arvioitu 0,4 M€.
Tilan tarve
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen
pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden.
Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kaksi
lämmitettävää tekonurmikenttää on jo käytössä, mutta alueella tarvitaan
vielä yksi lämmitettävä tekonurmikenttä jalkapallon ja yksi
lämmittämätön tekonurmikenttä pesäpallon pelaamiseen. Tekonurmella
varustettu pesäpallokenttä mahdollistaa hiihtolatujen ylläpidon
myöhempään kevääseen ja isommassa laajuudessa verrattuna
luonnonnurmelle tehtyyn latuun.
Kasvavaa toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja
huoltotoimintaa. Sitä varten on tarkoitus rakentaa erillinen
huoltorakennus sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön.
Tukipalvelutiloja rakennetaan myös katsomorakenteiden yhteyteen.
Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 2 396 hym².
Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste on 1 760
htm².
Aikataulu
Kokonaisuuden rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi vuonna 2019 ja
niiden on määrä olla käytössä vuonna 2022. Aikataulussa otetaan
huomioon alueella toimivien lajien aikataulut ja toteutetaan uudistukset
niin, että kenttien ja katsomoiden osalta ei tulisi sarjatoimintaa haittaavaa
pysyvää, koko kautta kestävää haittaa.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Rakennukset ja katsomot tullaan suunnittelemaan turvallisiksi,
mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi ja monikäyttöisiksi.
Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi,
yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä.
Katsomot oheistiloineen suunnitellaan toteutettavaksi esivalmisteisista
osista ja kootaan paikan päällä. Toimittaja vastaa toteutussuunnittelusta
ja rakentamisesta perustuksia myöten. Maanparannus ja maansiirtotyöt
hoidetaan kaupungin toimesta etukäteen. Suunnittelussa noudatetaan
maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvaa Suomen
rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia
säännöksiä ja ohjeita. (1.1.2018). Toteutuksen ja rakennusten sijaintien
osalta tulee huomioida alueen kevyenliikenteen reitit, tiet sekä
mahdolliset laajennusvarat ja niiden sijoittaminen. Alueen turvallisuuden
kannalta on tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien
sijoittuminen ja liikkuminen. 1 165 uutta katsomopaikkaa edellyttää
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti (1ap/10 käyttäjää) 117
uutta autopaikkaa, joille on löydettävä tila. Osa autopaikkatarpeesta
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voidaan ratkaista järjestelemällä uudelleen Kuntokadun päässä
sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen jälkeen, kun vanhat
huoltorakennukset on purettu. Uuden pysäköintitilan raivaaminen
tontilla on vaikeaa, koska vapaata kenttää ei ole käytettävissä ja puiden
kaataminen on liito-orava-asia. Rakennuksen energiatehokkuus on C-
luokkaa.
Toiminnan kustannukset
Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset
Investointi 7,64 M€. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 829
758 €/v
Muutostöiden investointi ja käyttökustannukset
Investointi 0,2 M€. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 198
146 €/v (sis. tekonurmikentän lämmityksen)
Kenttien ja maastotöiden investointi- ja käyttökustannukset
Investointi 3,316 M€. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja
tontinvuokran) 232 124 €/v
Henkilöstökulut pysyvät suurin piirtein samoina kuin tällä hetkellä, koska
toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä. Rakentamisvuoden
vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen
kustannukset, jotka on yllä arvioitu.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Petra
Rantanen, Anne Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko
Heinonen
Liitteet

1 Liite Sikula 24.1.2019 Kaupin urheilupuisto Tarveselvitys
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§6
Taiteen perusopetusta antavien yksiköiden toimintakertomus 2017–2018
TRE:296/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen toimintakertomus
lukuvuodelta 2017–2018 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ts. suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (813/1998) mukaan kunta voi
järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen
järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai
säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat
palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti.
Opetushallitus on määritellyt taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet, jonka mukainen opetussuunnitelman
tulee olla. Edelleen laissa (7 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän
tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Tampereen
kaupungin hallintosäännön mukaan taiteen perusopetuksesta vastaa
Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Vuodesta 2005 alkaen
kaupungilla on toiminut työryhmä, joka on valmistellut taiteen
perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle.
Taiteen perusopetusta järjestäviä yksiköitä on tällä hetkellä yhteensä 33.
Lukuvuodesta 2008–2009 alkaen opetussuunnitelmien toteutumista on
arvioitu vuosittain yksiköiltä kerättävillä toimintakertomuksilla.
Yhtenäisen kuvauksen pohjaksi taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on
laatinut verkkolomakkeen, jonka yksiköt täyttävät kunkin lukuvuoden
päättyessä. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien on toteutettu Virvatuli-
hankkeen myötä myös itsearviointikysely, jonka tarkoitus on paitsi kerätä
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tietoa, myös aktivoida oppilaitoksia arvioimaan omaa toimintaansa eri
näkökulmista. Lukuvuonna 2017–18 tämä itsearviointiteema oli
oppimisympäristöt ja yhteistyö. Kooste kyselyiden keskeisimmistä
tiedoista on esityksen liitteenä.
Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Uusien perusteiden mukaan
laadittujen opetussuunnitelmien on tullut olla oppilaitoksissa käytössä
1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat
opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tampereella
oppilaitoksille on tarjottu tukea opetussuunnitelmien laadintaan ja
taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on arvioinut kaikki sille toimitetut
opetussuunnitelmat. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt 27
opetussuunnitelmaa vuoden 2018 aikana. Oppilaitoksissa, joiden uutta
opetussuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, voivat taiteen
perusopetuksessa ennen 1.8.2018 aloittaneet oppilaat kuitenkin opiskella
entisten opetussuunnitelmien mukaan 31.7.2021 saakka.
Tiedoksi
Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov,
Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo
Liitteet

1 Taiteen perusopetuksen toimintakertomus Tampereella 2017-2018
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§7
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
valvontakertomus 2018
TRE:99/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Marjatta Silvennoinen
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen, puh. 050 595 1038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2018 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu
varhaiskasvatuslakiin. Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan
1.9.2018. Uuden lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia
on yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta
Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä
viranhaltija. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852
/1998).
Lautakunnan tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä,
tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion
linjausten mukaisesti sekä vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen
asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta. Sivistys- ja
kulttuurilautakunta käsittelee vuosittain toimialueensa valvontaan
liittyvän Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamupäivä
ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelman. Lasten ja nuorten
palvelujen lautakunta on 24.5.2017 § 59 hyväksynyt valvontaan ja
ohjaukseen liittyvät asiakirjat ja valvontakäyntien määrät vuositasolla.
Päätöksen mukaan valvontakäyntejä tehdään yksityisiin päiväkoteihin,
koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan ja
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ryhmäperhepäivähoitoon kerran vuodessa ja yksityisille
perhepäivähoitajille joka toinen vuosi. Tämän lisäksi tehdään ennalta
ilmoittamatonta valvontaa tarvittaessa.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus Tampereen
kaupungin varhaiskasvatuksessa olevista lapsista kasvoi edellisestä
vuodesta noin kolmella prosentilla (2017: 20,12% ja 2018: 23,10%),
yhteensä 309 lapsella. Vuoden aikana neljä uutta palveluseteliyksikköä
aloitti toimintansa.
Valvontakäyntien lisäksi kaksi kertaa vuodessa kerättävät tiedot
lapsiryhmistä ja henkilökunnasta ja henkilökunnan kelpoisuuksien
tarkistaminen ovat tärkeä osa ennakoivaa valvontaa.
Valvonnan ja ohjauksen toiminnassa painotettiin ennalta
ilmoittamattomia valvontakäyntejä vuonna 2018.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä
151 valvontakäyntiä, joista ennalta ilmoittamattomia käyntejä oli 26.
Jokaisessa päiväkodissa käytiin kaksi kertaa ja ryhmäperhepäivähoidon
yksiköissä käytiin kerran vuoden aikana. Perhepäivähoidon
valvontakäyntejä tehtiin 53.
Yksityisten palveluntuottajien järjestämään koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaan tehtiin 38 valvontakäyntiä.
Valvonnan ja ohjauksen vuoden 2018 havaintojen ja käyntien pohjalta on
koottu painopisteet ja kehittämiskohteet vuoden 2019 valvonnan
vuosisuunnitelmalle.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Marjatta Silvennoinen, Katri Mantere
Liitteet

1 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakertomus 2018
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§8
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
valvonnan vuosisuunnitelma 2019
TRE:100/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Marjatta Silvennoinen
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen, puh. 050 595 1038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvontasuunnitelmaa (lasten ja nuorten lautakunta
24.5.2017 § 58) tarkennetaan vuositasolla laadittavalla valvonnan
vuosisuunnitelmalla.
Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet,
toteuttaminen ja kehittäminen.
Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu
varhaiskasvatuslakiin. Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan
1.9.2018. Uuden lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia
on yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta
Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä
viranhaltija. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852
/1998).
Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa esisijaisesti antamalla
toiminnan järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä
seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän
kanssa.
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Painopisteiden asettaminen vuodelle 2019 pohjautuu vuoden 2018
valvontakertomuksen havaintoihin, kuntakohtaisiin ja valtakunnallisiin
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan suunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen valvonnan
painopisteinä vuonna 2019 on varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta,
lasten osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi painopisteinä ovat
oppimisympäristöt ja niiden turvallisuus varhaiskasvatuksessa ja
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelma vuodeksi 2019 on liitteenä. Lisäksi
liitteinä ovat päivitetyt ohjaus- ja valvonta-asiakirjat. Valvonnan
kokonaisuudesta raportoidaan lautakunnalle tarvittaessa ja
valvontakertomus vuodelta 2019 esitellään lautakunnassa tammikuussa
2020.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Marjatta Silvennoinen, Katri Mantere
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten AP- ja IP-toiminnan
valvonnan vuosisuunnitelma 2019
2 Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaus- ja valvonta-asiakirja
3 Yksityisen päiväkodin toimintasuunnitelma
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§9
Toiminta-avustusten myöntäminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämiseksi vuonna 2019
TRE:281/12.06.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Mantere
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kohdistetaan vuonna 2019
yhteensä 1.144.000 euroa.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestämisen toiminta-
avustukset vuonna 2019 myönnetään liitteessä mainituille yksityisille
toimijoille.
Avustukset maksetaan kasvatus- ja opetuspalvelujen kustannuspaikalta
131116, sisäinen tilaus 22835, tili 472000.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu
oikaisuvaatimuksen perusteella.
Yksityinen toimija on velvollinen toimittamaan toimintasuunnitelman
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 29.9.2019 mennessä.
Esteellisyys
Sirpa Pursiainen ja kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala
ilmoittivat esteellisyytensä kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenyyksiensä
perusteella. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5)
kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
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Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Perusopetuslain 8 a luvun 48 b §:n (1998/628) mukaan kunta voi järjestää
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään sekä
kunnallisena että yksityisenä palveluna. Yksityinen palvelu toteutetaan
avustusperusteisena toimintana. Kaupunki edellyttää, että toiminnan
laatutaso on sama sekä kunnallisessa että yksityisessä palvelussa.
Asiakaslähtöisyyden huomioiminen on perusta toiminnalle.
Laadunarvioinnin lähtökohtana ovat Opetushallituksen Perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 ja Tampereen kaupungin
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.
Avustuksen saaja on velvollinen toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn
vanhemmille kerran vuodessa. Kyselyjen tulokset on toimitettava
Tampereen kaupungille.
Avustuksen saajan velvollisuus on asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta
kehittää toimintaansa. Avustuksen saajan edellytetään osallistuvan
kaupungin järjestämiin yhteistyöpalavereihin ja mahdollisiin koulutuksiin.
Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ja kuntakohtaisen
toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista.
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on 17.3.2016, 36 § määritellyt
yksityisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjälle maksettavan
avustuksen suuruudeksi iltapäivätoiminnan osalta 450€/lapsi/kausi ja
8.6.2011, § 84 lisäksi 100€/lapsi/kausi, mikäli järjestää myös
aamupäivätoimintaa. Avustus maksetaan kaksi kertaa vuodessa
avustuksen saajan ilmoittaman lapsimäärän mukaisesti.
Nykyiset toimijat hakivat avustusta vuodelle 2019 9.11.2018 mennessä.
Hakemuksia tuli 16, joista yksi ilmoitti jatkavansa toimintaansa
ainoastaan kevätlukukauden 2019 loppuun.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusten valmistelussa
noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.
Tiedoksi
Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Pia
Mikkola, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Ulla Siltanen,
avustuksen saajat, Sitar
Liitteet

1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-avustuksen saajat
2019
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§ 10
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset vuodelle 2019
TRE:5414/12.03.00/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä
olevan esityksen mukaisesti. Lautakunnan tekemät muutokset on
päivitetty liitteeseen.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä
olevan esityksen mukaisesti.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Esteellisyys
Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoitti esteellisyytensä
hallitusjäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1
momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
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Varapuheenjohtaja Matti Helimo teki seuraavan muutosesityksen:
"Esitän Tampereen Konservatorio / Tampereen Musiikkiopiston Säätiön,
Pirkanmaan Musiikkiopisto / Tampereen NMKY ry:n kumppanuusavustuksen
sekä Taito Pirkanmaa ry:n vuodelle 2019 esitettyjen leikkausten perumista ja
pitämistä ennallaan vuoden 2018 tasolla, mikä tarkoittaa Tampereen
Konservatorion / Tampereen Musiikkiopiston Säätiön avustukseksi 736 000€
sekä Pirkanmaan Musiikkiopisto / Tampereen NMKY ry:n 260 000€ ja Taito
Pirkanmaa ry:n 191 000€.
Samalla esitän Tampere-talo Oy:n kumppanuusavustusta vähennettävän
vastaavasti 19 000 euroa enemmän kuin oli esitetty 6 694 414 euroon.
Perusteluna esitykselle on Tampereen kaupunginvaltuuston päätös, että
talouden tasapainottamistoimet eivät kohdentuisi lapsiin ja nuoriin.
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö ylläpitää Tampereen konservatoriota, joka
järjestää musiikki- ja tanssialojen laajan oppimäärän mukaista taiteen
perusopetusta, niihin liittyvää varhaiskasvatusta sekä muusikon,
musiikkiteknologin ja tanssijan tutkintoihin johtavaa ammatillista
peruskoulutusta. Lisäksi konservatorio järjestää tamperelaisilla kouluilla
iltapäivätoimintana musiikkivalmennusta ja puhallinorkesterikoulutoimintaa.
Tampereen NMKY ry ylläpitää Pirkanmaan musiikkiopistoa, joka järjestää
taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta
klassisella ja rytmimusiikkilinjalla. Lisäksi opistolla on varhaisiän
musiikkikasvatusta ja avoin linja. Opisto järjestää monipuolista orkesteri- ja
yhtyetoimintaa. PMO toimii kaupungin osoittamissa tiloissa Eteläpuistossa.
Pirkanmaan musiikkiopiston avustukseen sisältyy tilakustannuksia 248 023 €.
Taito Pirkanmaan keskeisiä palveluja ovat käsityökurssit, työpajat, käsityön
taiteen perusopetusta antava Näpsä-käsityökoulu, näyttelyt, messut,
tapahtumat, käsityömateriaalien ja tuotteiden välitys. Kaupungin tuki
kohdistuu Taito Pirkanmaa ry:n Tampereen taitokeskusten (Hervannan,
Epilän ja Verkarannan) toimintaan ja Tampereella Näpsä-käsityökoulussa
lapsille ja nuorille annettavaan käsityön taiteen perusopetukseen."
Antti Hiitti kannatti Helimon muutosesitystä. Muutosesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain
kumppanuusavustuksista. Kumppanuusavustus on vuonna 2016
käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat
pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset sekä
aiemmat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan
taidelaitosavustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa
kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin
avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty
KH 26.11.2018). Päivitettyjä avustusten myöntämiseen liittyviä kriteereitä
ja käytäntöjä on käyty läpi yhteistyössä yhteisöjen kanssa vuoden 2018
aikana.
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Kumppanuusavustukset pitävät sisällään kaupungin näkökulmasta
keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi
yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle
on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä
oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu
julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen
esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla
pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on
varauduttu kumppanuusavustusten myöntämiseen. Vuoden 2019
talousarvion valmistelussa on huomioitu myös kaupungin tiloissa
toimivien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvien
kumppanuusavustusyhteisöjen tilakustannusten kasvu. Poikkeuksen
muodostaa Tampere-talon toiminnallisesta laajennushankkeesta
aiheutunut vuokrannousu, joka on huomioitu vuoden 2019
talousarviossa ja palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vain osittain, koska
talousarvion kehyksestä päätettäessä ei ollut tiedossa ko.
rakennushankkeen kokonaiskustannus ja sen aiheuttama vuokrannousu.
Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu Tampere-talon
tilakustannuksiin vuoden 2018 vuokratason mukaisesti, kun tosiasiallinen
vuokrannousu on 114 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2018 Tampereen kaupungin
talouden tasapainottamisohjelmasta vuosille 2018-2020. Talousohjelman
toimenpiteisiin sisältyi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
avustusmäärärahojen vähentäminen kolmen vuoden aikana yhteensä
500 000 eurolla. Vuonna 2018 kohdennettiin 100 000 euron suuruinen
säästö taide- ja kulttuuriyhteisöjen, liikuntaseurojen,
kulttuuriharrastusyhdistysten sekä maahanmuuttajayhdistysten toiminta-
avustuksiin, Vuoden 2019 alkuperäinen avustusmäärärahan
säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa. Vuoden 2019
talousarviossa kaupunginvaltuusto pienensi säästösummaa 50 000
eurolla, eli avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa.
Lautakunnassa syksyllä 2018 käydyn lähetekeskustelun pohjalta vuoden
2019 avustusmäärärahojen leikkaus kohdistetaan kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelujen kumppanuusavustuksiin. Kumppanuusavustusten
päätösesitys kasvattaa lautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja
vuosisuunnitelman mukaisia kokonaismenoja 106 000 eurolla, mikä
johtuu Tampere-talo Oy:n vuokrankasvusta.
Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus. Tunnus on
kaikkien tamperelaisten toimijoiden vapaassa käytössä ja viestii siitä, että
toimija on ylpeä tamperelaisuudestaan. Yhtenäisellä tunnuksella
vahvistetaan Tampereen tunnettuutta ja vetovoimaa kansallisesti ja
kansainvälisesti. Tampere.Finland -tunnusta suositellaan käytettävän
osana avustusyhteisön omaa markkinointiaan. Tilanteissa, joissa
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viestitään toiminnan rahoittajista, käytetään Tampereen kaupungista aina
Tampereen vaakunatunnusta.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019
varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Piritta Haapahuhta/sitar, Marja Pärssinen/sitar,
Teemu Irri/kuvapa, Anne Karinen/kitia, Niko Suoniemi/kitia, Sanna
Keinonen/tarla, Katri Mantere/kopa, Susanna Lundström/kuvapa
Liitteet

1 Sikula kumppanuusavustukset 2019, päivitetty 24.1.2019
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§ 11
Avustus talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2019
TRE:427/12.04.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Henttonen
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Myönnetään hakemusten sekä edellisen toimintakauden toiminnasta
saatujen tietojen perusteella avustuksena yhdistyksille
talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2019 seuraavasti:
Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna) 34 000 euroa
Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna) 34 000 euroa
TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) 49 000 euroa
Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) 62 000 euroa.
Avustukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26816, liikuntapalvelujen
avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun yhdistykset ovat toimittaneet
vaadittavat asiakirjat, viimeistään 31.5.2019.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu
oikaisuvaatimuksen perusteella.
Perustelut
Talviuintisaunat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, ja niillä on
merkitystä myös kaupungin elinvoiman ja matkailun kannalta. Vuodesta
2018 alkaen yhdistykset ovat olleet suorassa vuokrasuhteessa Kiinteistöt,
tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa ja ovat saaneet avustusta
talviuintisaunatoimintaan. Samalla yhdistykset ovat ottaneet suuremman
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vastuun tilojen kunnossapidosta ja toiminnan järjestämisestä
määritellyllä lähialueella. Avustustoiminnalla mahdollistetaan
talviuintisaunatoiminnan kohtuulliset asiakasmaksut.
Talviuintisaunatoimintaa järjestävät Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren
sauna), Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna), TaTU Tampere ry
(Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven
uimala). Edellä mainituilla yhdistyksillä on erikseen vuokrasopimus
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa. Sopimus
sisältää vastuunjakotaulukot rakennusten ja ympäristön hoidosta.
Talviuintisaunatoiminnan lisäksi TaTU Tampere ry (Rauhaniemen
kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) ovat ottaneet
hoitaakseen Rauhaniemen ja Kaukajärven uimalan uimarannat vuodesta
2018 alkaen.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2018 palvelu-
ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa
talviuintisaunatoiminnan avustuksiin varattiin yhteensä 179 000 euroa.
Avustussummien arvioinnissa on otettu huomioon Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmältä saadut talviuintisaunojen tilojen
vuokrakustannukset, jotka vaihtelevat kohteittain eivätkä ole sidoksissa
kohteiden asiakaskapasiteettiin. Lisäksi on otettu huomioon
talviuintisaunatoiminnan sekä uimarantojen kunnossapito- ja
hoitokustannukset.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset.
Päätöksenteon ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan vain hakijoiden, joille
lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee
toimittaa edellisen toimintakauden tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma,
tase, toimintakertomus, tilitarkastajan lausunto) niiden vahvistumisen
jälkeen, viimeistään 31.5.2019.
Tiedoksi
Lielahden Kipinä ry, Tampereen Talviuimarit ry, Uinti Tampere ry, TaTU
Tampere ry, Teemu Irri, Sanna Keinonen, Leena Salminen, Pekka P.
Paavola, Anna Henttonen, Vesa-Matti Kangas, Päivi Lehtinen, Lauri
Savisaari
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§ 12
Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle 2019
TRE:7141/12.03.00/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle
2019 myönnetään seuraavasti:
Fest Afrika ry

5 000€

Finlayson Art Area

4 000€

Loud Silents ry

4 000€

Maailmantango ry

9 000€

Pispalan Sottiisi/Suomen Nuorisoseurat ry

75 000€

Kirjalitta-festivaali/Sanataideyhdistys Yöstäjä ry

3 000€

Taidesuunnistus ry

8 000€

Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry

12 000€

Tampere Kuplii ry

6 000€

Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry

196 000€

Tampereen Flamencoviikko ry

10 000€

Tampereen Teatterikesä ry

198 000€

Tampering ry

3 000€

VAF ry/Valoa-festivaali

3 000€

Backlight-festivaali/Valokuvakeskus Nykyaika ry

6 000€

Toiminta-avustukset yhteensä 542 000 euroa.
Tilat myönnetään korvauksetta käyttöön seuraavasti:
Pispalan Sottiisi/Suomen Nuorisoseurat ry

14 534,88€

Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry

15 416,52€

Tampereen Teatterikesä ry

15 146,04€

Tilakustannukset yhteensä 45 097,44 euroa.
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Toiminta-avustukset ja tilakustannukset yhteensä 587 097,44 euroa.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Esteellisyys
Joni Lehtimäki ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella.
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella
ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perustelut
Vuoden 2019 festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-
avustusten hakuaika oli 1.-30.11.2018. Määräaikaan mennessä
festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusta haki 21
yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli 23.
Kaupunginvaltuusto päätti 19.11.2018 hyväksyessään talousarvion
vuodelle 2019 vähentää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelupalvelujen
avustusmäärärahaa 150 000 eurolla vuodelle 2019. Määrärahan
leikkauksen esitetään kohdentuvan kuttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien
toiminta-avustuksiin, koska vuoden 2018 määrärahavähennys (100 000 €)
kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-
avustuksiin.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksille on
varattu 633 000 euroa. Avustusesitys on valmisteltu talousarvio
huomioiden siten, että palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kirjatusta
määrärahasta säästyy n. 15 000 €. Lisäksi avustusesityksessä on otettu
huomioon kolmen festivaalin välivuosista aiheutuvat muutokset
määrärahan jakamiseen (Annikin Runofestivaali, Mukamas ja Circus
Ruska).
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on määritelty arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan. Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien
toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, jotka on
tarkoitettu vakiintuneen ja toistuvasti järjestettävän festivaalin tai
merkittävän toistuvan kulttuuritapahtuman toteuttamiseen. Festivaali tai
tapahtuma katsotaan vakiintuneeksi, kun se on toiminut vähintään kolme
vuotta ja tapahtuman järjestäjällä on potentiaalia kehittää sitä edelleen.
Festivaaleiksi katsotaan kulttuuritapahtumat, jotka ovat kestoltaan 2–10
päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa.
Kokonaisuudesta voidaan avustaa myös yksipäiväisiä tapahtumia, mikäli
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niiden merkittävyys taiteenalansa kentällä on erityisen suuri. Avustus on
tarkoitettu festivaaleille ja tapahtumille, jotka aktivoivat ihmisiä
osallistumaan, ovat ammattimaisesti toteutettuja ja merkittäviä
kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna.
Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan
laatu ja laajuus (erityisesti Tampereella järjestetyt tilaisuudet ja niiden
osallistujamäärät).
Tuettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota
kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen, tapahtuman taloudelliseen
tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä
tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen. Tapahtuman talouden
tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu. Julkisen
tuen osuus kaikista menoista saa ohjeellisesti olla maksimissaan 80 %.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään
omistajiensa hyväksi. Avustustoiminnassa otetaan huomioon
valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.
Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia
Kulttuuri- ja taide -yksiköstä, Tampereen Musiikkijuhlista sekä
Kulttuurikummit ry:stä.
Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry, Tampereen
Teatterikesä ry sekä Pispalan Sottiisi saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua
vastaan.
Arvioinnin perusteella seuraavien yhteisöjen järjestämien festivaalien tai
tapahtumien sisällöt eivät täytä avustuskriteereihin kirjattuja edellytyksiä
vakiintuneesta, toistuvasti Tampereella järjestettävästä tapahtumasta,
kansainvälisestä, valtakunnallisesta tai alueellisesta merkittävyydestä tai
niiden sisällön ja tavoitteiden on katsottu olevan pääsääntöisesti muuta
kuin kulttuuritoimintaa: Ahjolan Setlementti ry, Pispalan musiikkiyhdistys
ry ja Pirkanmaan perhokalastajat ry. Koska toiminta-avustusta ei
myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa
hyväksi, ei Lost in Music -festivaalille esitetä avustusta. Lisäksi Circus
Ruskan kannatusyhdistys ry:lle ei esitetä vuodelle 2019 avustusta, koska
yhdistys on hakenut vuodelle 2018 myönnetyn avustuksen siirtoa
vuodelle 2019. Siirtoanomuksen syynä on festivaalin ajankohdan
siirtämisestä aiheutunut festivaalin välivuosi vuonna 2018.
Ahjolan Setlementti ry:n ja Pispalan musiikkiyhdistys ry:n hakemukset on
toimitettu Kulttuuri- ja taide -yksikköön tuotantotukihakemuksina
käsiteltäväksi.
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Avustusta esitetään myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 587 097,44
euroa, josta raha-avustusta on 542 000 euroa ja tila-avustuksia 45 097,44
euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä
ja esitetyistä avustussummista verrattuna vuoden 2017 ja 2018
avustussummiin.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 21.1.2019 alkaen pyynnöstä
suunnittelija Susanna Lundströmin huoneessa keskusvirastotalon 3.
kerroksessa (Aleksis Kiven katu 14–16, p. 040 355 8745), sekä
kokouspäivänä klo 15.00 alkaen kokoushuoneessa.
Tiedoksi
Hakijat, Susanna Lundström, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen,
Tuula Martikainen, Jaakko Laurila, Marja Pärssinen, Lauri Savisaari,
Teemu Irri, Pirjo-Liisa Länkinen, Petra Järvinen
Liitteet

1 Liite_sikula 24.1_Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toimintaavustukset 2019_päivitetty
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§ 13
Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan siirtäminen Tampereen Suzukikoululta
Pirkanmaan musiikkiopistolle
TRE:298/12.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan musiikkiopistolle / Tampereen NMKY:lle myönnetään taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetustoimilupa musiikissa.
Perustelut
Tampereen Suzukikoulu ja Pirkanmaan musiikkiopisto ovat hakeneet
Tampereen kaupungin myöntämän taiteen perusopetuksen musiikin
yleisen oppimäärän opetustoimiluvan siirtoa Tampereen Suzukikoululta
Tampereen NMKY ry:lle/Pirkanmaan musiikkiopistolle 1.1.2019 alkaen.
Siirtohakemuksen syynä on Tampereen Suzukikoulun yhdistyminen
Pirkanmaan musiikkiopistoon. Tampereen NMKY ry on saanut taiteen
perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetustoimiluvan opetus- ja
kulttuuriministeriöltä ja ovat hakeneet siihen laajennusta koskemaan
myös musiikin yleistä oppimäärää. Musiikin yleisen oppimäärän
valtakunnallisen aseman selvittämisen vuoksi ministeriö suositteli
kuitenkin tässä vaiheessa siirtohakemuksen tekemistä kaupungin luvalle.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta
antaviksi yksiköiksi sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan
14.12.2014 hyväksymien ohjausperiaatteiden mukaan. Pirkanmaan
musiikkiopisto on toimittanut Taiteen perusopetuksen ohjausryhmälle
ohjausperiaatteiden mukaiset asiakirjat. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
7.6.2018 hyväksymä Tampereen Suzukikoulun taiteen perusopetuksen
musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on teknisesti päivitetty
Pirkanmaan musiikkiopiston musiikin yleisen oppimäärän
opetussuunnitelmaksi.
Tampereen Suzukikoulun ja Pirkanmaan musiikkiopiston siirtohakemus
on käsitelty Tampereen taiteen perusopetuksen ohjausryhmän
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kokouksessa 15.1.2019. Kokouksessaan ohjausryhmä päätyi puoltamaan
yleisen oppimäärän opetustoimiluvan myöntämistä Pirkanmaan
musiikkiopistolle musiikissa.
Tiedoksi
hakija, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa
Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena
Seilo
Liitteet

1 sikula 24.1_Liite 1 Opetussuunnitelma PMO yleinen oppimäärä 1.1.2019
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§ 14
Pippuri-projektin päättyminen ja LAPE-muutosohjelman eteneminen
TRE:145/00.01.05/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Viitasaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529,
palvelulinjapäällikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Pippuri Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen - raikkaita
innovaatioita - projektin päättyminen ja LAPE-muutosohjelman
eteneminen merkitään tiedoksi.
Perustelut
Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE)
Pirkanmaan hanke Pirkanmaan perheiden palvelujen uudistaminen,
raikkaita innovaatioita (PIPPURI) päättyi vuoden 2018 lopussa.
Pirkanmaalla hanketyöhön osallistuivat kaikki kunnat, PSHP, laaja joukko
järjestö- ja seurakuntatoimijoita, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos,
TAMK ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Pirkanmaan LAPE-
hankkeen toimijoiden osallisuus kansallisia ohjeistuksia ja
toimintamalleja laativissa työryhmissä oli vahva.
LAPE-muutosohjelmalla ja sen sisältämällä PIPPURI-projektilla tavoiteltiin
muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja
tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman
tavoitteena oli tuottaa alueellisesti oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat,
vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut
palvelut. Tehdyllä työllä pyrittiin vahvistamaan lasten, nuorten ja
perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja
kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Hankkeen pitkän aikajänteen
tavoitteena oli lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, vähentää
lasten ja perheiden eriarvoisuutta sekä lasten ja perheiden palvelujen
kustannuksia.
Pirkanmaalla valittuja kehittämisen alueita olivat
perhekeskustoimintamalli, toimintakulttuurin muutos, varhaiskasvatus ja
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koulu lapsen hyvinvoinnin tukena sekä erityis- ja vaativamman tason
palveluiden kehittäminen, joista kehittämistyön pääkohde oli
perhekeskustoimintamalli. Kolmesta muusta kehittämiskokonaisuudesta
valitut osa-alueet palvelivat perhekeskustasolla tehtävää työtä. Tampere
oli ainoana Pirkanmaan kuntana mukana kaikkien hankkeessa
kehitettävien osa-alueiden työstämisessä ja pilotoinnissa. Kehittäminen
kytkettiin vahvasti Pirkanmaan maakunnan sote-valmisteluun.
Pirkanmaan tasolla hanketyöhön osallistui eri tavoin noin 1000 lasten ja
perheiden palvelujen ammattilaista ja esimiestä. Kokemusasiantuntijoita
oli kehittämistyössä mukana 25, Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -
kyselyn vastauksia (880 kpl) hyödynnettiin maakunnallisessa ja
paikallisessa kehittämistyössä ja nuorten vaikuttajaryhmä osallistui muun
muassa strategiatyöpajatyöskentelyyn. Eri kunnissa osallistettiin
asiakkaita ja asukkaita kehittämistyöhön eri tavoin. Tampereella
kokemusasiantuntijat olivat mukana muun muassa Hervanta-Vuores
perhekeskustoimintamallin työryhmässä.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1,81 miljoonaa euroa, tästä STM:n
valtionavustus oli 1,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Pirkanmaan liittoon
sijoittuneen LAPE-muutosagentin palkka- ja toimintakustannukset
korvattiin kokonaisuudessaan. Tampereen kaupungin osuus
kokonaisbudjetista oli 635 328 euroa, josta omarahoitus-osuus oli 127
066 euroa. PIPPURI-hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki,
hanketyöntekijöitä palkattiin 10 eri organisaatioon. Osa
hanketyöntekijöistä työskenteli osa-aikaisesti. Hankkeen rahoituksen
ehtona olleet maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmät perustettiin ja ne
muodostivat verkostojohtamisen rakenteen kunnan eri sektoreiden
toimijoiden, seurakuntien, järjestöjen ja asiakasedustuksen välille.
Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli, sen rakenne,
tehtäväkokonaisuudet, arvopohja, toimintaperiaatteet, asiakaspolku ja
johtamisen rakenne määriteltiin. Lisäksi perhekeskustoiminnan sisältöä
kehitettiin muun muassa vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä,
eroperheiden ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa
tehtävää työtä ja vanhemmuuden tukea sekä osaamista
monikulttuuristen perheiden kanssa työskentelyyn. Hankkeen aikana
osallistuttiin kansalliseen sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön ja
tarjottiin paikallisia koulutuksia sähköisten palvelujen käyttöönoton
edistämiseksi, kehitettiin kohtaamispaikkatoimintaa ja ehkäisevän
väkivaltatyön tekemisen tapoja sekä otettiin eri palveluissa käyttöön
Lapset puheeksi -toimintamalli. Tampereella perhekeskustoiminta
aloitettiin pilottimuotoisena Hervanta-Vuores -alueella.
Varhaiskasvatuksen, koulun, oppilaitoksen ja vapaa-aikapalvelujen
kokonaisuudessa kehitettiin ja pilotoitiin lasten ja perheiden varhaisen
tuen muotoja, tuotettiin oppaat tunne- ja vuorovaikutustaitojen
vahvistamiseen ja kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn sekä esiopetuksen

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
24.01.2019

1/2019

34 (40)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

oppilashuoltopalvelujen järjestämiseen. Toimintamalli osallisuuden
edistämiseksi kouluissa työstettiin ja pilotoitiin. Matalan kynnyksen avun
ja tuen Kohtaamo-toiminta käynnistettiin 2. asteen oppilaitoksissa.
Toimintakulttuuriin muutoksen osalta määriteltiin sektorirajat ylittävän
toimintakulttuurin elementit, verkostojohtamisen elementit sekä kaikkien
lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteinen tulevaisuuden
keskeinen osaaminen. Eri työryhmissä tunnistettiin osaamisen
katvealueita ja tarjottiin substanssiosaamista tukevaa koulutusta niihin,
lisäksi tarjottiin esimiehille Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun
tarjoamaa johtamiskoulutusta. Hankkeen aikana mallinnettiin ja
pilotoitiin lapsivaikutusten ennakkoarviointiprosessi.
Erityis- ja vaativan tason palveluissa kartoitettiin konsultaatio- ja
jalkautuvan työn käytäntöjä. Kehitettyjä monitoimijaisen yhteistyön
toimintamalleja pilotoitiin eri puolilla Pirkanmaata. Etelä-Pohjanmaan ja
Kanta-Hämeen toimijoiden kanssa työstettiin perustamissuunnitelma
Tampereen OT-keskukselle. Lastensuojelun systeeminen työskentelymalli
levisi usean eri kunnan alueelle. Tampereella systeemisen toimintamallin
koulutus ja toteutus alkoi yhdellä lastensuojelun avohuollon alueella ja
vuoden 2019 aikana mallia levitetään muille alueille.
Kehittämistyön tulokset ja ohjeistukset kuntien LAPE-ryhmille on kuvattu
tarkemmin hankkeen maakunnallisessa loppuraportissa ”Asiakas on aina
oikealla ovella -käsikirja lasten ja perheiden palvelujen muutokseen”.
Toiminnan juurruttaminen ja työskentely vuonna 2019
LAPE-muutosohjelma ja Pippuri-projektin aikana käynnistettiin monia
kehittämistoimenpiteitä, joiden juurruttaminen vaatii työtä ja vaikutukset
tulevat näkyviin pidemmällä aikajänteellä. Maakunnan LAPE-ryhmä jatkaa
toimintaansa vuonna 2019 samoin kuin Tampereen Lape-ryhmä, jonka
tehtävää tullaan tarkentamaan. Pirkanmaan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma valmistuu keväällä 2019. Maakunnallinen
kehittämistyö jatkuu eri tahojen koordinoimissa 18 työryhmässä. Lisäksi
kunnat tekivät paikallisen siltaamis- ja juurruttamissuunnitelman, joka
sisälsi suunnitellut toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Tampereen
siltaamis- ja juurruttamissuunnitelma on käsitelty Tampereen LAPE-
ryhmässä. Hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä on päättänyt, että
perhekeskustoimintamallin ja LAPE-muutosohjelman eteenpäin
viemiseksi rekrytoidaan projektikoordinaattori vuosille 2019–2020.
Kansallinen tuki maakunnassa tehtävän työn tueksi jatkuu. LAPE-
muutosagentti jatkaa työtä STM:n valtionavustuksella myös vuonna 2019
ja sivistyspalveluissa tehtävän työn tueksi OKM:n rahoituksella palkataan
Tampereen kaupungille kunta-agentti, jonka työskentelyalueena on
Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme. Päätöksentekijöitä ja lasten
ja perheiden palvelujen johtoa osallistava LAPE-
muutosakatemiatyöskentely käynnistyy alkukeväästä 2019.
Tiedoksi
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Maria Päivänen, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Henna Saarela, Titta
Pelttari/Pirkanmaan liitto
Liitteet

1 sikula_PIPPURI Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen raikkaita innovaatioita, loppuraportti
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§ 15
Tiedotusaineisto
TRE:1489/05.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Pauliina Aittala
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
Vanhusneuvosto esitti aloitteenaan, että vanhusneuvoston kanta
lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet
tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä ja että tämän
kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä
vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian
käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan. Hallintojohtaja on kirjeellään
8.1.2019 antanut aloitteeseen vastauksen. Aloite ja siihen annettu
vastaus ovat pykälän liitteinä.
Kaupunginhallitus asetti toimielimille ja viranhaltijoille
vahingonkorvauksen myöntämisen rajat 1.1.2019 alkaen.
Kaupunginhallituksen päätös 17.12.2018 § 520 on pykälän liitteenä.
Tiedoksi
Kirsi Nurmio/vanhusneuvosto
Liitteet

1 sikula_Vanhusneuvoston aloite
2 sikula_Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen
3 sikula_Toimielinten ja viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvan
vahingonkorvauksen rajojen asettaminen
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§ 16
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 69 Kumottu päätös:Kirjastoautojen huolto- ja säilytyspalvelut,
21.12.2018
§ 70 E-kirjojen ja e-äänikirjojen hankinta, 21.12.2018
§ 72 Kirjastoautojen huolto- ja säilytyspalvelut, 21.12.2018
§ 66 Irtaimiston poistaminen työväenopiston kirjanpidosta, 14.12.2018
§ 2 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 08.01.2019
§ 3 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 08.01.2019
§ 4 Kirjasto- ja kansalaisopistolykikön tilojen käyttövuorojen
hyväksyminan 1.12. - 31.12.2018, 09.01.2019
§ 68 Kämmenniemen kirjastossa omatoimikäyttö 17.12.2018, 17.12.2018
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 174 Kulttuuripalveluiden hallinnassa olevien tilojen hintojen muutos
vuodelle 2019, 14.12.2018
§ 175 Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon hinnasto 1.1.2019
alkaen, 17.12.2018
§ 180 Vuoden 2019 avustusennakot kumppanuusavustusyhteisöille
(taidelaitokset), 19.12.2018
§ 3 Hankinta- ja tilausoikeuden myöntäminen kirjasto- ja
kansalaisopistoyksikössä, koordinaattori, 08.01.2019
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 1 Käytettyjen ArmorDeck -suojalevyjen suorahankinta, 07.01.2019
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §6, §7, §14, §15
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§5, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §16
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 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.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

