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§ 12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 13
Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
hankearkkitehti Minna Tuominen § 18 ajaksi
asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 19 ja 20 ajaksi
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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Seppo Kovala ja Joni Lehtimäki (varalle
Sirpa Pursiainen ja Hanna Salo).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 24.2.2020.
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§ 15
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:
10-kohdan toimenpidelista
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§ 16
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2019
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5686/02.02.01/2018
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi
Ilvonen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-joulukuu 2019 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet
toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimenpiteistä, jotka ovat
jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle
tarkemmin liitteessä. Liitteestä löytyvät myös keskeiset onnistumiset.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu
on 11,8 milj. euroa eli 3,2 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen
kasvuun vaikutti kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi lasten määrän
kasvuun vastaaminen palvelusetelipäivähoidossa ja perusopetuksessa
sekä sisäilmaongelmista johtuvat väistötilaratkaisut.
Toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui pääosin myyntituottojen sekä tukien ja avustusten toteumasta.
Myyntituottojen ylitys johtui muun muassa muilta kunnilta laskutetuista
päivähoitopalveluista sekä museoravintoloiden hyvästä myynnistä.
Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa parempana erityisesti
Vapriikin näyttelyvuoden menestyksestä johtuen. Tukien ja avustusten
ylitys johtui projektien ja hankkeiden budjetoimattomista
rahoitusosuuksista. Lisäksi myös vuokratuotot ja muut toimintatuotot
toteutuivat suunniteltua suurempina.
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Toimintakulut ylittyivät 4,9 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat
henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Henkilöstökulujen ylitys johtui
arvioitua suuremmista tehtävän vaativuuden arviointi -korotuksista,
eläkemenoperusteisista maksuista, lomapalkkavelan kasvusta,
perusopetuksen sijaiskustannuksista, palvelutarpeen kasvusta sekä
projektirahoituksella palkatuista henkilöistä. Palvelujen ostojen ylitykseen
vaikuttivat koulukuljetusten kustannusten nousu, työterveyden kulut,
ateriapalvelujen ostot sekä museoiden näyttelykulut ja liikuntapaikkojen
kasvaneet kunnossapitokulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän
kulujen säästö johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen rakennushankkeiden
viivästymisestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden
kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Lisäksi ICT-kaluston ostot
alittuivat, koska laitteita hankittiin leasingsopimuksilla. Avustusten ylitys
johtui lasten määrän arvioitua suuremmasta kasvusta
palvelusetelipäivähoidossa.
Investoinnit toteutuivat 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin Kaupin
urheilupuisto ja Sorsapuiston tekojää -investointihankkeiden sekä
eräiden päiväkotien ja koulujen valmistumisaikataulujen viivästymisestä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö,
Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti
Kangas
Liitteet

1 Sikula 20.2.2020 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti 12-2019
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§ 17
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1094/00.05.01/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Lehtinen, Jaana Hartman
Valmistelijan yhteystiedot
Hallinto- ja talouspäällikkö Jaana Hartman, puh. 040 806 2122,
taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, puh. 040 801 6019, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Liitteenä olevat selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään
tiedoksi.
Perustelut
Sisäinen valvonta varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista ja
toiminnan laillisuutta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja
hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.
Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Selonteko sisäisen
valvonnan järjestämisestä pohjautuu sisäisen tarkastuksen mallin
mukaiseen palveluryhmän itsearviointiin. Arviointi ja selonteko
käsitellään lautakunnan kokouksessa. Selonteko on myös osana
kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
vuoden 2019 tilinpäätöstä.
Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
toimintaympäristöanalyysi on laadittu syksyllä 2017 osana palvelu- ja
vuosisuunnittelua. Yksiköt ovat päivittäneet riskiprofiilit uuden
ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2019 aikana. Riskiprofiilien yhteenveto
on sisältynyt vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka
lautakunta hyväksyi 20.12.2018. Palveluryhmissä on tunnistettu
merkittävimmät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin
vastataan.
Kokonaisarviona palveluryhmien johto lausuu, että kasvatus- ja
opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sisäinen
valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan
puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset
asiat ovat:
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Kasvatus- ja opetuspalvelut
Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: talouden ja
toiminnan yhteensovittaminen ja toimintaympäristön muutosten
proaktiivinen huomioiminen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: omaisuuteen
kohdistuvat riskit, tilojen kunnossapidon ongelmat, asiakkaiden ja
henkilöstön turvallisuuteen liittyvät riskit, suurten
yleisötapahtumien lisääntynyt väkivallan ja terrorismin uhka,
erikoisammatillisen osaamisen kapeus ja jatkuvuuden turvaaminen.
Tiedoksi
Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, sitar
Liitteet

1 Sikula 20.2.2020 Liite 5 KOPA Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvaus
2 Sikula 20.2.2020 Liite 6 KOPA sisäisen valvonnan selonteko
3 Sikula 20.2.2020 Liite 5 KIRKA Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvaus
4 Sikula 20.2.2020 Liite 5 KULTA Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvaus
5 Sikula 20.2.2020 Liite 5 SAHIM Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvaus
6 Sikula 20.2.2020 Liite 5 LIINU Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimintatavan kuvaus
7 Sikula 20.2.2020 Liite 6 KUVAPA sisäisen valvonnan selonteko
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§ 18
Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma
TRE:6764/02.02.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Tuominen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Perustelut
Tampere-talo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa
Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837- 117- 0316-
0003. Tarveselvityksen mukaisesti Tampere-talon Ison salin
esitystekniikka uudistetaan kunnostamalla ja uudistamalla katsomon
yleisvalaisimet sekä näyttämön tangoston nostinlaitteet
ohjauslaitteineen. Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta,
eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille.
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyn rakenneselvityksen mukaan nykyinen
rakenne ei salli tarveselvitysvaiheessa tavoitteena olleita
maksimikuormituksia. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisu,
jossa rakenteiden lisätuentaa ei tarvita. Rakennuksen
energiatehokkuusluokka ei muutu näiden uudistusten yhteydessä.
Katsomovalaistuksen osalta tavoitellaan n. 20% energiasäästöä
valaistusolosuhteiden muuttumatta. Nostinlaitteiden osalta tutkitaan
laiteratkaisua, jossa nostinlinjojen jarrutusenergia syötettäisiin takaisin
rakennuksen sähköverkkoon.
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy
ohjaa toteutusvaiheen suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Esitystekniset
muutokset toteutetaan noudattamalla Tampereen kaupungin ja
Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Muutostyössä käytetään
vaativaan esityssalikäyttöön tarkoitettuja, riittävän laadukkaita, kestäviä
ja julkiseen käyttöön tarkoitettuja materiaaleja ja rakennusosia.
Investointi- ja käyttökustannukset
Tampere-talon esitystekniikan uudistamiselle on laskettu kustannusarvio
1.900.000 €. Vuoden 2020 Tampereen kaupungin talousarvioesityksessä

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020

12 (32)

hankkeelle on varattu määrärahaa 300.000 € vuodelle 2020 ja 1.600.000
€ vuodelle 2021, yhteensä 1.900.000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi
toteutussuunnitteluun. Hankesuunnitelman liitteenä on
investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta
aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Esitystekniikan uudistamiseen
liittyvä investoinnin pääomavuokra vuodesta 2021 eteenpäin on 133.000
euroa/vuosi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneen
investointikustannuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Lauri Savisaari, Jarmo Viljakka, Anne
Karinen, Teemu Alavenetmäki, Marja Virta, Marko Koivisto, Jukka
Kauppinen
Liitteet

1 Liite 20.2.2020 Sikula Tampere-talon korjaustyöt hankesuunnitelma
2 Liite 20.2.2020 Sikula Investointisopimus
3 Liite 20.2.2020 Sikula Hankinta-arvoerittely
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§ 19
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
valvontakertomus 2019
TRE:176/00.01.03/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi
Valmistelijan yhteystiedot
Valvontakoordinaattori Reija Huovila, puh. 050 528 7379 ja
erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2019 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu
varhaiskasvatuslakiin sekä palvelusetelipäiväkotien osalta seudulliseen
palvelusetelisääntökirjaan. Varhaiskasvatuslain mukaan
varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen
palveluntuottajan 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).
Varhaiskasvatuslain lisäksi varhaiskasvatusta ohjaa valtioneuvoston
asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018). Yksityisiä
varhaiskasvatuspalveluntuottajia velvoittaa edellisten lisäksi opetus- ja
kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisten
palveluntuottajien ilmoitusmenettelystä (772/2018). Kun
varhaiskasvatusta suunnitellaan, järjestetään tai tuotetaan ja siitä
päätetään, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
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

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020

14 (32)

liittyvän yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelman sekä edellisen
vuoden valvontakertomuksen.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus Tampereen
kaupungin varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli vuonna 2019
yhteensä 22,88% (2017: 20,12%, 2018: 23,10) eli 1942 lasta. Vuoden
aikana aloitti toimintansa kolme uutta palveluseteliyksikköä, 12
perhepäivähoitajaa puolestaan lopetti toimintansa.
Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla
varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä
seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän
kanssa. Yksityisille palveluntuottajille tarkoitettuja koulutuksia ja
ohjaustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista järjestettiin
15. Valvontakäyntien lisäksi kaksi kertaa vuodessa kerättävät tiedot
lapsiryhmistä ja henkilökunnasta sekä henkilökunnan kelpoisuuksien
tarkistaminen ovat tärkeä osa ennakoivaa valvontaa.
Suunnitelmalliset valvontakäynnit ovat osa ohjausta, neuvontaa ja
seurantaa eli ennakoivaa valvontaa. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä
päiväkoteihin tehtiin 85 (vuonna 2018 käyntejä 35), esiopetukseen 6,
ryhmäperhepäiväkoteihin 19, perhepäivähoitajille 39, avoimen
varhaiskasvatuksen kerhoihin 2 sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan ryhmiin 51. Ennalta ilmoittamattomia
valvontakäyntejä päiväkoteihin tehtiin 40 (vuonna 2018 käyntejä 26) ja
ryhmäperhepäivähoitokoteihin 2.
Tiedoksi
Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Mika
Vuori, Katri Mantere
Liitteet

1 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakertomus 2019
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§ 20
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltäpäivätoiminnan
valvonnan vuosisuunnitelma 2020
TRE:177/00.01.02/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi
Valmistelijan yhteystiedot
Valvontakoordinaattori Reija Huovila, puh. 050 528 7379 ja
erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2020 hyväksytään.
Perustelut
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan valvontaa tarkennetaan vuosittain laadittavalla
valvonnan vuosisuunnitelmalla. Vuosisuunnitelmassa määritellään
valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen.
Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu
varhaiskasvatuslakiin. Lain mukaan varhaiskasvatuksen
valvontaviranomaisia ovat yksityisen palvelun tuottajan järjestämän
varhaiskasvatuksen osalta Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan
toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen sekä koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628
/1998) ja -asetukseen (852/1998)
Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla
toiminnan järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä
seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän
kanssa.
Painopisteiden asettaminen vuodelle 2020 pohjautuu vuoden 2019
valvontakertomuksen havaintoihin, kuntakohtaisiin ja valtakunnallisiin
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan suunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen valvonnan
painopisteinä vuonna 2020 on varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta,
lasten osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi painopisteinä ovat
oppimisympäristöt ja niiden turvallisuus varhaiskasvatuksessa sekä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kaikkiin päiväkoteihin
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tehdään 1-2 ennalta ilmoittamatonta käyntiä vuodessa. Käynneistä
laaditaan valvonta-asiakirja. Valvontakäynneillä keskitytään erityisesti
henkilöstömitoituksen ja lapsiryhmän enimmäiskoon valvontaan.
Valvonnan kokonaisuudesta raportoidaan lautakunnalle tarvittaessa ja
valvontakertomus vuodelta 2020 esitellään lautakunnassa tammikuussa
2021.
Tiedoksi
Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Katri
Mantere, Mika Vuori
Liitteet

1 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan suunnitelma 2020
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§ 21
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus alkaen 1.8.2020
TRE:7772/02.04.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Päätetään kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020
alkaen varhaiskasvatuslain enimmäismäärän mukaisesti.
Tampereen kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan
käyttöön 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja
Opetus- ja kultuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukainen
perheen koko, tuloraja ja maksuprosentti.
Perheen
henkilömäärä

Tuloraja
1.8.2020

Maksuprosentti

1.8.2020
euro/kk
2
2136
10,7%
3
2756
10,7%
4
3129
10,7%
5
3502
10,7%
6
3874
10,7%
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta
lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)
Enimmäismaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Nykyinen maksu
euroina
Enimmäismaksu

289

Uusi maksu
euroina
1.8.2020
alkaen
288
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Toisen lapsen enimmäismaksu 145
144
Pienin perittävä lapsikohtainen
27
27
maksu
Maksuja koskevat päätökset pysyvät muilta osin ennallaan.
Perustelut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2019
annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja
kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista, 1115/2019).
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan
järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset
asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Edellisen
kerran varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkastettiin sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa 22.2.2018 § 26.
Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä
varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen
osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää
varhaiskasvatusta.
Tulorajat ja maksuprosentit
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
Perheen
henkilömäärä

Tuoloraja
1.8.2018

Maksuprosentti

Tuloraja
1.8.2020

Maksuprosentti

1.8.2018
1.8.2020
euroa/kk
euro/kk
2
2102
10,7%
2136
10,7%
3
2713
10,7%
2756
10,7%
4
3080
10,7%
3129
10,7%
5
3447
10,7%
3502
10,7%
6
3813
10,7%
3874
10,7%
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta
lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)

Enimmäismaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
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Uusi maksu
euroina
1.8.2020
alkaen
288
144

Enimmäismaksu
289
Toisen lapsen enimmäismaksu 145
Pienin perittävä lapsikohtainen
27
27
maksu
Varhaiskasvatuksessa perittävät asikasmaksut on tarkastettu
opetustoimen hintaindeksillä -0,460 ja ansiotasoindeksillä 1,600.
Tiedoksi
Lauri Savisari, Kristiina Järvelä, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman, Katri
Mantere, Ulf Schnabel
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§ 22
Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen
tulorajat ja perimättä jättäminen
TRE:1111/02.04.03/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Päätetään koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja
iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättäminen.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä
kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2020 alkaen perheille, joiden
bruttotulot alittavat seuraavat tulorajat:
Perheen
henkilömäärä
2
3
4
5
6

Tuloraja
1.8.2020
euro/kk
2136
2756
3129
3502
3874

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.
Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää
sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän
kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä
harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen
siihen on syytä.
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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän
kerhotoiminnan asiakasmaksut ja niiden perusteet säilyvät muilta osin
ennallaan.
Perustelut
Perusopetuslain (628/1998) 48 f § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta
voidaan määrätä kuukausimaksu. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on
kokouksessaan 22.02.2018 § 27 päättänyt koululaisten ja esiopetusta
täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajoista ja
perimättä jättämisestä.
Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen indeksitarkastuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja
kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Indeksitarkastuksen myötä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymiseen vaikuttavat
perhekohtaiset tulorajat nousevat. Indeksitarkastuksen myötä myös
maksuttomaan aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat tulee
käsitellä uudestaan.
Maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentävään aamu- ja
iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat 1.8.2020 alkaen:
Perheen
henkilömäärä
2
3
4
5
6

Tuloraja
1.8.2020
euro/kk
2136
2756
3129
3502
3874

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin perheen alaikäisestä
lapsesta.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Arja Puolakka, Katri
Mantere, Pia Mikkola, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Kirsi Lahtinen, Vesa-
Matti Kangas, Ulf Schnabel
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§ 23
Varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomat jaksot vuonna 2020
TRE:972/02.04.03/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere puh. 040 849 2107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Hyväksytään kesän maksuttomat jaksot seuraavin ehdoin:
Lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana vähintään
täyden toimintavuoden eli jokaisena kuukautena viimeistään 31.8.2019
alkaen.
Perhe on tehnyt maksuttomasta ajanjaksosta kirjallisen ilmoituksen
lapsen hoitopaikkaan tai ilmoittanut ajanjakson sähköisesti
varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta viimeistään 29.4.2020.
Lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista yhtäjaksoisesti kahdeksan (8)
täyttä kalenteriviikkoa ajalla 1.6.–23.8.2020.
Lapsen hoitosuhde maksulliseen varhaiskasvatukseen kestää koko
poissaolojakson ajan.
Sopimuspäiviä voi käyttää liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Päivähoitopaikkatakuun valinneilla perheillä on mahdollisuus valita kesän
maksuton ajanjakso, mikäli edellä esitetyt ehdot täyttyvät ja
hoitopaikkatakuuta edeltävä hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2019.
Edellä mainittujen ehtojen mukaista poissaoloa vastaan asiakas saa kesä-
ja heinäkuun 2020 maksuttomina riippumatta poissaolojakson
sijoittumisesta kalenterikuukausille ja elokuun osalta poissaoloa
käsitellään laskutuksessa normaalina muun syyn kuin sairauden vuoksi
poissaolona.
Kesäajan maksuttomat jaksot eivät koske syksyllä 2020 ensimmäiselle
luokalle siirtyviä.
Vuonna 2020 heinäkuun maksuton jakso koskee myös
varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia.
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Esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan osallistuneelle heinäkuun
päivähoito on maksutonta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppu-
kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että
yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2019.
Esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut
joko kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa
2020. Lapsella on hoidontarve heinäkuussa 2020.
Perustelut
Lasten päivähoidon kesän maksuttomia ajanjaksoja on viimeksi käsitelty
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 21.2.2019 § 23.
Tampereen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut kesästä 2007
käytössä mahdollisuus ylimääräiseen maksuttomaan ajanjaksoon.
Maksuttomia vaihtoehtoja on kehitetty vuosittain asiakkailta saadun
palautteen perusteella. Maksuttomia ajanjaksoja on vuosittain käyttänyt
noin 2000-2700 lasta.
Perheet voivat valita yhtäjaksoisen kahdeksan (8) täyden kalenteriviikon
mittaisen poissaolojakson 1.6.–23.8.2020 välisenä aikana. Vastineeksi
poissaolosta asiakkailta ei peritä asiakasmaksua kesä- ja heinäkuulta
2020. Mahdolliset elokuuhun jatkuvat poissaolojaksot hyvitetään siis
kesäkuun maksussa ja elokuulta asiakasmaksu peritään myös
poissaoloajalta. Toisin sanoen mahdollinen elokuun osuus
poissaolojaksosta käsitellään elokuuta koskevassa laskutuksessa
poissaolona, joka johtuu muusta syystä kuin sairaudesta (laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 9 §). Jos lapsen hoitosuhde päättyy
elokuussa välittömästi poissaolojakson jälkeen, peritään elokuuhun
sijoittuvalta poissaolojakson osalta puolet tuon ajan normaalista
asiakasmaksusta. Jos lapsen hoitosuhde jatkuu poissaolojakson
päätymisen jälkeen, poissaolojakson osalta peritään elokuulta normaali
asiakasmaksu.
Ehtoina maksuttomien jaksojen käyttämiselle ovat, että lapsi on ollut
kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana täyden toimintavuoden 2019–
2020 (hoitosuhde alkanut viimeistään 31.8.2019), lomake ”Kesäajan
maksuttomat ajanjaksot 2020” on palautettu lapsen hoitopaikkaan tai
perhe on ilmoittanut maksuttoman ajanjakson kaupungin sähköisessä
verkkoasioinnissa viimeistään 29.4.2020, lapsi on poissa
varhaiskasvatuspalveluista ilmoitetun ajan ja lapsen hoitosuhde jatkuu
valitun poissaolojakson loppuun asti. Viimeinen ehto tarkoittaa
käytännössä, että sellaiset lapset, jotka siirtyvät esiopetukseen ja sitä
täydentävään kerhotoimintaan, voivat valita vain sellaisen
poissaolojakson, joka päättyy ennen kouluvuoden 2018–2019 alkamista
11.8.2020.
Koska toimintavuonna 2019–2020 esiopetusta täydentävän
kerhotoiminnan valinneet eivät ole osallistuneet toimintavuoden aikana
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kunnalliseen varhaiskasvatukseen, ei heillä ole oikeutta
varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomiin jaksoihin kesällä 2020.
Kouluun siirtyvien on tarkoituksenmukaisinta maksuttomien jaksojen
käyttämisen sijaan irtisanoutua varhaiskasvatuksesta hoidon tarpeen
päättyessä. Tämä koskee myös esiopetusta täydentävässä
varhaiskasvatuksessa toimintavuonna 2019–2020 olleita lapsi, joten
heillekään ei näin ollen ole tarpeen tarjota maksuttomia jaksoja.
Poissaolojaksolle ilmoittautuessaan asiakas vastaa siitä, että kaikki
maksuttomiin jaksoihin liittyvät ehdot täyttyvät. Ehtojen vastainen
ilmoittautuminen ei synnytä oikeutta maksuttomaan jaksoon, vaikka
ilmoittautuminen teknisesti onnistuisi. Erityisesti on syytä huomata, että
määräajan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Perheet, jotka valitsevat maksuttomat ajanjaksot ja joilla on
sopimuspäivät (10 tai 15 pv/kk), voivat käyttää kesä- ja elokuussa
varhaiskasvatusta liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Vuonna 2018 heinäkuun maksuton jakso laajennettiin koskemaan myös
varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Maksuton jakso edellyttää hoidon
tarvetta kesäkuussa, joko kesäkerho- tai varhaiskasvatuspalveluina.
Maksuton jakso edellyttää esiopetusikäisen osallistumista joko
esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen
varhaiskasvatukseen ennen 1.9.2019.
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa supistetaan vaiheittain kesä-elokuun
aikana. Päivystäviä päiväkoteja on jokaisella palvelualueella.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Ulf Schnabel, Jaana Hartman, päiväkodin
johtajat, Katri Mantere, Elli Rasimus, Kirsi Lahtien, Pia Mikkola, Tanja
Moisala, Vesa-Matti Kangas
Liitteet

1 Sikula 20.2.2020 Kesäajan maksuttomat jaksot ja sopimuspäivät 2020
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§ 24
Apulaisrehtorin viran perustaminen kasvatus- ja opetuspalveluihin
TRE:1198/01.02.01/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Kasvastus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään Vuoreksen kouluun
perustetaan apulaisrehtorin virka 1.8.2020 alkaen.
Perustelut
Vuoreksen koulu sijaitsee nopeasti kasvavalla asuinalueella Vuoreksen
kaupunginosassa. Koulun oppilasmäärä kasvaa niin, että syksyllä
2020 koulun oppilasmäärä tulee olemaan noin 750 oppilasta.
Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan edelleen ja ennusteen mukaan
tulevina vuosina koulussa opiskelee 1000 oppilasta. Koulussa on tällä
hetkellä esiopetus ja vuosiluokat 1-7 ja alueellisia erityisluokkia. Ensi
syksynä koulu laajenee yhtenäiskouluksi, jossa toimii esiopetus ja
vuosiluokkien 1-9 opetus sekä 5 erityisluokkaa. Tampereen kaupungin
johtamismallin mukaan vuosiluokkien 1-9 kouluissa on rehtorin ja
apulaisrehtorin virat. Vuoreksen koulun kasvaessa ja toiminnan
laajentuessa kouluun tulee perustaa apulaisrehtorin virka 1.8.2020
alkaen.
Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Sivistyspalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut
Tehtävänimike: Apulaisrehtori
Kustannuspaikka: 131924
Esimies: Rehtori
Palvelussuhteen laji: Virka
Peruspalkka: 4714,59 e/k
Hinnoittelu: OVTES, 4 03 02 00 0
Asema: Muu
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Esimiesasema: Kyllä
Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,75, koulun toiminnalliset
vaatimukset huomioon ottava työaika
Koko/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Rinnastus vakanssiin 50065778
Tiedoksi
Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Satu Koski, Arja Isomursu, Katja
Gråsten, Lauri Savisaari
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§ 25
Vuoden kulttuuriteko 2019 -palkinnon myöntäminen
TRE:1109/00.04.02/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Tampereen vuoden kulttuuriteko 2019 -palkinnon saaja valitaan erillisen
liitteen mukaisesti.
Valinta tulee julkiseksi 12.3.2020.
Palkinto maksetaan kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23920.
Palkinto voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Perustelut
Tampereen kaupunki palkitsee vuosittain vuoden kulttuuriteon
tunnustuspalkinnolla. Palkinnon perusteena on jokin ponnistus kulttuurin
alueella. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on olemassaolollaan tai
toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kaupungin
kulttuurielämää.
Ehdotuksia vuoden kulttuuriteosta kerättiin avoimella verkkokyselyllä ja
paperilomakkeilla tammikuun ajan. Ehdotuksia annettiin yhteensä 209.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtoryhmä valitsi useampi ääniä
saaneiden joukosta kolme ehdotusta sivistys- ja kulttuurilautakunnan
päätettäväksi. Valinta tulee julkiseksi 12.3.2020.
Vuoden kulttuuritekopalkinnon suuruus on 3000 €.
Tiedoksi
palkittava, Lauri Savisaari, Jaakko Laurila, Päivi Lehtinen, Teemu Irri, Sitar
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§ 26
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset vuodelle 2020
TRE:6439/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
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.
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 25.11.2019). Päivitettyjä avustusten myöntämiseen liittyviä kriteereitä
ja käytäntöjä on käyty läpi yhteistyössä yhteisöjen kanssa vuoden 2019
aikana.
Kumppanuusavustusyhteisöiksi on määritelty 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
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pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on
varauduttu kumppanuusavustusten myöntämiseen. Vuoden 2020
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 2020
talousarviossa ja palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vain osittain, koska
talousarvion kehyksestä päätettäessä ei ollut tiedossa ko.
rakennushankkeen kokonaiskustannus ja sen aiheuttama vuokrannousu.
Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu Tampere-talon
tilakustannuksiin vuoden 2019 vuokratason mukaisesti, kun tosiasiallinen
vuokrannousu on 47 331 euroa.
Kasvatus- ja opetuspalvelujen kumppanuusavustuksiin tulee muutoksena
aikaisempiin vuosiin verrattuna se, että koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaan myönnettävät avustukset siirtyvät osaksi
kumppanuusavustuksia.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
tehdään leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna
2019 määrärahavähennys (150 000€) kohdentui kumppanuusavustuksiin
sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, kun
taas vuonna 2018 määrärahavähennys (100 000€) kohdennettiin muihin
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin. Kuluvalle vuodelle
alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200
000 euroa, jota kaupunginvaltuusto pienensi talousarviossa 50 000
eurolla.
Vuodelle 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahojen
säästösumma on 150 000 euroa. Viime vuonna kumppanuusavustusten
määrärahasta säästettiin n. 135 000 euroa. Vuoden 2020 avustusesitys
on valmisteltu siten, että kumppanuusavustusten määrärahasta
säästetään edelleen n. 130 000 euroa. Talousarvion mukaisesta
avustusten säästösummasta osa (n. 15 000 euroa) kohdennetaan
lautakunnalle myöhemmin tuotavalla päätösesitykselle muihin
avustuskokonaisuuksiin (kulttuuriharrastusyhdistykset,
maahanmuuttajayhdistykset, liikuntapalvelujen toiminta-avustukset,
kulttuuri- ja taideyhteisöt).
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2020
varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouskutsu
13.02.2020

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 20.2.2020 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kumppanuusavustukset vuodelle 2020
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§ 27
Valtuustoaloite neljännen hintaryhmän luomiseksi liikuntatilojen käyttövuoromaksuihin -
Noora Tapio ym.
TRE:1546/02.00.01/2018
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka P. Paavola
Valmistelijan yhteystiedot
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831,
etunimi.p.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Noora Tapion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteen mukaista asiaa on käsitelty jo vuoden 2016 lopulla.
Tällöin selvitettiin, että yhteiskunnallinen, yleishyödylliseksi katsottava
yritys, joka järjestää laajoja kansalaispiirejä koskevaa toimintaa ja tuo
liikunnan pariin paljon ihmisiä sekä ehkäisee toiminnallaan syrjäytymistä,
voidaan rinnastaa ry-pohjaiseen toimintaan. Lisäksi nämä yritykset
sijoittavat tuottonsa pääosin oman toimintansa ja palvelujen
kehittämiseen.
Yhteiskuntavastuullista toimintaa harjoittavien yritysten liikuntatilojen
käyttövuorohakemukset käsitellään ja arvioidaan aina
huomioiden toiminnan avoimuus ja laatu. Kyseessä olevat yritykset
saavat liikuntatilojen käyttövuorot edullisimman hintaluokan mukaan,
kuten urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset (ryhmä 1).
Edellä mainittuun perustuen neljättä hintaryhmää ei ole
tarkoituksenmukaista perustaa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Liite sikula Valtuustoaloite - Noora Tapio ym.
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§ 28
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Perustelut
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 19 Käyttämättä jääneen erityisavustuksen palauttaminen Opetus- ja
kulttuuriministeriölle, 28.01.2020
§ 14 Päikky - Mysli II integraatio -projekti, 20.01.2020
§ 16 Päiväkotien mobiiliaitteiden kehittäminen, uudistaminen ja koulutus -
projekti, 20.01.2020
§ 17 Avustusennakoiden maksaminen ap-/ip-toiminnan
kumppanuusavustusyhteisöille 2020, 24.01.2020
§ 18 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö
Tampereen Icehearts ry:lle, 24.01.2020
§ 20 Muilta kunnilta varhaiskasvatuspalveluista perittävät maksut vuonna
2020, 28.01.2020
§ 21 Someturva sopimuksen hyväksyminen, 04.02.2020
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 4 Pääkirjasto Metson poikkeuksellinen aukioloaika 25.4.2020,
28.01.2020
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 6 Kelaleikkurin hankinta, 24.01.2020
§ 7 Painimattojen hankinta, 27.01.2020
§ 9 Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun poikkeukselliset
aukioloajat vuonna 2020, 11.02.2020
§ 11 Alkoholijuomien myynti Tampereen ja Tammelan stadioneilla 2020
pelattavien Ilves Edustus Oy:n otteluiden aikana, 11.02.2020

