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Aika

14.05.2020, klo 16:00 - 17:39

Paikka

Keskusvirastotalo, Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs ja sähköinen
kokous

Käsitellyt asiat
§ 70

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 71

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 72

Pöytäkirjan tarkastus

§ 73

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 74

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 75

Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi
päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen
suunnittelussa - Anne Liimola ym

§ 76

Valtuustoaloite aluehallintoviranomaisen esityksen mukaisten
lasten läsnäolokertoimien käyttöönottamiseksi
varhaiskasvatuksessa - Anne Liimola ym.

§ 77

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Helimo Matti, 1. varapuheenjohtaja
Hiitti Antti
Joki Matti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Kiemunki Terhi
Kovala Seppo
Kytömäki Jussi, poistui 17:36
Lehtimäki Joni
Tapio Noora
Salo Hanna
Sajakorpi Aku, varajäsen
Vallbacka Essi, varajäsen
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Pursiainen Sirpa, kaupunginhallituksen edustaja
Lotta Forsström, nuorisovaltuuston edustaja
Oksa Eveliina, nuorisovaltuuston edustaja
Savisaari Lauri, esittelijä, johtaja
Järvelä Kristiina, palvelujohtaja
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö
Riippi Johanna, hyvinvointikoordinaattori, saapui 16:06, poistui 16:23
Salmijärvi Nora, erityisohjaaja, saapui 16:06, poistui 16:23
Eteläinen Suvi-Mari, kokoelmapäällikkö, saapui 16:23, poistui 16:50
Kauppinen Janne, museoamanuenssi, saapui 16:23, poistui 16:50
al-Nassar Islam

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Antti Hiitti

Aku-Paulus Sajakorpi
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi
19.05.2020

Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä

3 (18)

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
14.05.2020

5/2020

4 (18)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 71
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen, museoamanuenssi Janne
Kauppinen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi ja
erityisohjaaja Nora Salmijärvi § 73 ajaksi

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
14.05.2020

5/2020

6 (18)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hiitti ja Aku-Paulus Sajakorpi
(varalle Matti Joki ja Sofia Julin).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 18.5.2020.
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§ 73
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen, museoamanuenssi Janne
Kauppinen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi ja erityisohjaaja
Nora Salmijärvi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Ehkäisevä päihdetyö (Johanna Riippi ja Nora Salmijärvi)
Julkinen taide Tampereella (Suvi-Mari Eteläinen ja Janne Kauppinen)
Koronaviruksen vaikutukset sivistys- ja kulttuuripalveluissa (Kristiina
Järvelä ja Lauri Savisaari)
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§ 74
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon
jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja
§ 72 Liikunta- ja nuorisoyksikön ja työväenopiston ryhmämaksut sekä
uimahallien ja liikuntatilojen sisäänpääsymaksut, 28.04.2020
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§ 75
Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien, koulujen ja
lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa - Anne Liimola ym
TRE:7365/10.00.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Pia Mikkola, puh. 050 468 2922, vastaava rehtori Ville
Raatikainen, puh. 040 576 8949, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija
Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Anne Liimola ym. esittää valtuustoaloitteessaan, että kaupunki lisää
lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksia oman lähiympäristönsä ja
päiväkotien ja koulujen suunnittelun ja perusparannuksen yhteydessä.
Valtuustolle tulee antaa selvitys siitä, miten lasten ja nuorten osallisuutta
on lisätty, mitä toimenpiteitä on tehty ja millaisia osallisuusprosesseja on
toteutettu. Vastauksessa tulee ilmetä, miten lasten ja nuorten osallisuus
huomioidaan kaupunkiorganisaation eri palvelualueilla.
Kasvatus- ja opetuspalveluissa lasten ja nuorten osallisuus huomioidaan
varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisesti. Kuten
aloitteessa todetaan, lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan myös lasten
parlamentissa sekä nuorisovaltuustossa. Yksikkökohtaisesti osallisuus
huomioidaan esimerkiksi oppilaskuntia hyödyntäen.
Päiväkotien ja koulujen rakentamisprojektit käynnistyvät siten, että
päiväkodin johtaja ja koulun rehtori ovat mukana tarveselvityksessä
Tilapalveluiden kanssa. Lasten ja nuorten osallistamisesta päiväkotien,
koulujen ja pihojen osalta, hankkeissa vastaavat päiväkodin johtaja ja
koulun rehtori. Tarveselvityksessä, hankesuunnitelmassa ja
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toteuttamissuunnitelmassa huomioidaan pedagogiikkaan liittyvät tila- ja
välineratkaisut henkilökunnan osaamista hyödyntäen. Yleinen tapa on,
että tavarantoimittajat pitävät työpajoja kalusteiden ja välineiden osalta.
Näihin työpajoihin kutsutaan toimintayksiköissä toimivia henkilöitä.
Kalustetoimittajat kysyvät lasten ja nuorten mielipiteitä niin sisätilojen
kalusteita kuin pihavälineistöä valittaessa.
Nyt suunnitteilla olevan Sammon koulun ja päiväkodin suunnitelmat ovat
alusta alkaen olleet nähtävissä päiväkodin ja koulun tiloissa.
Henkilökunnalle järjestettiin infotilaisuus, jossa käytiin projektin eri
vaiheet läpi ja mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin. Projektin edetessä
kaikille henkilökunnan jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua
yleistilojen sekä erikoistilojen suunnitteluun. Oppilaiden rooli on suuri,
kun valitaan tulevan rakennuksen ”nuorten omien” tilojen kalustusta ja
väritystä. Tulevan koulun alustavat pihasuunnitelmat kalusteet ja
värimaailma esitellään tulevan koulun oppilaille jo
tarveselvittelyvaiheessa. Näin oppilaat pääsevät jo projektin alussa
antamaan ehdotuksia pihasuunnittelijalle. Uuden koulurakennuksen
pihasuunnitelman toteuttamista oppilaat pääsivät harjoittelemaan jo
olemassa olevan pihan osalta. Lukuvuoden alussa oppilaat suunnittelivat
pihamaalaukset pihaan.
Muita esimerkkejä lasten osallistamisesta ovat muun muassa Härmälän
koulutalon piharemontti ja Tesoman koulun rakentaminen. Härmälässä
lapset osallistettiin alusta alkaen koulun piharemontin suunnitteluun.
Oppilaat ehdottivat erilaisia tilaratkaisuita, osallistuivat
rahoitusavustuksen hakemiseen, pyöräilyradan suunnitteluun, pihaa
ympäröivän aidan maalaamiseen sekä apulaispormestarin kutsumiseen
pihan avajaisseremoniaan. Tesoman koulun uutta koulua rakennutettiin
osallistamalla henkilökuntaa ja oppilaita koko rakennusprojektin ajan.
Hankeinsinöörit tekivät yhteistyötä oppilaiden ja opettajien kanssa
erityisesti erikoisluokkia ja piha-alueita suunnitellessa. Nyt huhtikuussa
2020 Tesoman koulun viereen rakennetaan yhteistyössä koulun,
liikuntapalveluiden ja kaupunkisuunnittelun kanssa ulkoliikuntapuisto.
Puiston suunnitteluun osallistuivat myös alueen opettajat ja nuoret.
Nuorten toivomuksena oli, että alueella olisi myös ulkokuntosalialue.
Tämä suunnitelma toteutetaan.
Päiväkotien osalta uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa ovat
mukana sekä alueen palvelupäällikkö että uusi päiväkodin johtaja tai
erikseen kyseiseen projektiin sovittu päiväkodin johtaja. Päiväkodin
johtaja osallistaa sekä henkilökuntaa että lapsia suunnittelun eri
vaiheissa. Irjalan toimipistettä rakennettaessa lapset ja henkilökunta
piirsivät arkkitehdille asiat, joita olisi hyvä huomioida suunnittelussa.
Haukiluoman rakennushankkeessa eskarit rakensivat legoista päiväkoteja
suunnittelijoille. Annalan päiväkotia suunniteltaessa henkilökunta piti
useita piharemonttia koskevia suunnittelupalavereita. Lapsia osallistettiin
piirtotehtävien avulla. Lapset piirsivät, mitä toivoivat pihaan.
Henkilökunta sanoitti piirustukset kirjalliseen muotoon ja kaikki
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toimitettiin rakennuttajalle. Takapihasta tuli prosessin myötä ns.
seikkailupiha. Niin lasten kuin henkilökunnan osallistamisen kautta myös
valaistusta parannettiin. Pihaan rakennutettiin lasten suunnitelmien
myötä esimerkiksi ruutuhyppelyruudukoita, kiipeilytelineitä, pelikenttä
palloiluun, koripallotelineet ja liikennepuisto. Pienten lasten pihaa
suurennettiin ja piha-alueen korkeuseroja lisättiin motoristen taitojen
kehittämiseksi. Rakennuttaja otti todella hyvin vastaan ehdotukset ja
toiveet. Lähestulkoon kaikki lasten toiveet toteutuivat tavalla tai toisella.
Tampereen kaupunki on mukana Unelmien päiväkotibussi - osallisuutta
ja ympäristökasvatusta-projektissa. Unelmien päiväkotibussi on tarjonnut
lapsilähtöisen ja innovatiivisen lähestymistavan oppimisympäristön
suunnitteluun. Ajoneuvon pienet asiakkaat osallistetaan
suunnitteluprosessiin jo prosessin alkutaipaleella. Unelmien
päiväkotibussiprojekti hyödyntää monipuolisesti erilaisia menetelmiä
lapsinäkökulman saavuttamiseksi. Monimateriaalitoteutus, sadutus ja
eläytymismenetelmät ovat työkaluja, kun esiopetus- ja
varhaiskasvatusryhmien lapset kerääntyvät pohtimaan, millainen olisi
heidän päiväkotibussinsa.
Projektin aikana niin päiväkotien johtajat, henkilökunta kuin lapset
pääsevät ideoimaan tulevaisuuden toimintaympäristöä. Henkilökunnan
ammatillinen tietotaito ja näkemykset rikastuttavat myös lapsivaikutusten
arviointia. Projektissa ovat mukana Tampereen yliopiston
varhaiskasvatuksen opiskelijat. Näin tulevaisuuden työntekijät pääsevät
jo opiskeluaikana harjoittelemaan osallisuuden huomioimista lasten
kanssa ja yhteistyötä teollisenmuotoilijan kanssa.
Suunnitteluvaiheessa päiväkotien lapset ja henkilökunta osallistuvat
projektin esittelyyn, haastatteluun ja pienoismallien
monimateriaalituotantoon (päiväkotibussisuunnitelmaa edistäessä
päiväkotiryhmissä askarrellaan päiväkotibussia mm. maitotölkkien
sisälle). Seuraavassa vaiheessa kuvatut ja litteroidut visiot unelmien
päiväkotibussista lähetetään teolliselle muotoilijalle. Yhteistyö
korkeakoulujen muotoilun opintolinjan kanssa avaa mahdollisuudet
paitsi lasten unelmabussi-ideoiden ja pienoismallien toteutukseen, myös
innovaatioon ja kiertotalouden mukaiseen muotoiluun. Teollinen
muotoilija suunnittelee varhaiskasvatuksen valitseman pienoismallin
pohjalta päiväkotibussin muotoilun.
Edellä mainitut tavat ovat esimerkkejä, kuinka lasten ja nuorten
osallistamista on toteutettu koulujen ja päiväkotien suunnittelussa.
Osallisuuden huomioiminen on jatkuva kehittämiskohde. Päiväkotien ja
koulujen rakentamis- ja peruskorjaussuunnitteluissa osallisuuden
huomioimista voidaan kehittää nykyisestä mm. seuraavalla tavalla.
Kaikkien toimijoiden yhteisessä hankeprosessissa voisi olla
prosessikuvaus koulun ja päiväkodin johtajille pedagogiikan, osallisuuden
ja muiden rakentamisvaiheiden synkronoinnista toisiinsa. Näin kaikki
osapuolet pysyvät eri vaiheissa tietoisina osallisuudesta, esimerkiksi
erikoisluokkia/tiloja suunniteltaessa.
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Tulevaisuuden viherpalveluohjelmaluonnokseen ”Leikkipaikat 2021-2030”
lapset ja nuoret pääsevät antamaan palautetta kaupungille 13.3. -
20.4.2020. Liikuntapaikkasuunnitelmaa on ollut mahdollisuus
kommentoida kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki kannustaa myös lapsia
ja nuoria osallistumaan ”Tulevaisuuden Tampereen” rakentamiseen
osallistavalla budjetilla. Osallistuvalla budjetoinnilla parannetaan lasten ja
nuorten hyvinvointia eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000
euroa jakautuu jokaiselle kaupungin viidelle alueelle (koillinen, kaakko,
keskusta, etelä, länsi). Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on
käytettävissä 100 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja
ideoiden kehittämiseen voivat osallistua kaikki iästä ja
kotipaikkakunnasta riippumatta. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta
täyttäneet tamperelaiset.
Myös 12 vuotta nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan
äänestysvaiheessa. Heidän toiveensa pyritään tuomaan esiin kaupungin
koulujen ja nuorisotyön sekä Tampereen Lasten Parlamentin kanssa
tehtävän yhteistyön avulla.
Kaupunkiympäristön palvelualueen lausunto:
Kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet yksikkö
vastaa yleisten viheralueiden palveluiden suunnittelusta ja
kehittämisestä. Vuoden 2019 lopussa asemakaavoitettuja viheralueita oli
Tampereella 2097 hehtaaria. Näistä 374 hehtaaria on rakennettuja
puistoja. Rakennetuissa puistoissa oli kyseisen vuoden lopussa
leikkipaikkoja 230 kpl, pelikenttiä 182 kpl, koirapuistoja 14 kpl ja
kuntoilualueita 15 kpl. Lisäksi kaupungissa on huomattavasti
luonnonmukaisia viheralueita, joissa on mm. maisemapeltoja ja -niittyjä
sekä ulkoilureittejä. Lapset ja nuoret käyttävät näitä palveluita paljon.
Viheralueiden suunnittelussa osallistamme kuntalaisia, kuten myös lapsia
ja nuoria asettamalla kaikki suunnitelmamme nähtäville, jos kohteeseen
sisältyy palvelun muutosta. Lisäksi olemme osallistaneet kouluja
kohteiden suunnittelussa mm. Tanhuanpuistossa, jossa koululaiset
pääsivät tutkimaan ojaston eliöstöä UnaLab-hankkeen myötä. Lisäksi
heillä oli mahdollisuus esittää toiveita puiston toiminnallisuuden
kehittämiseen. Hanke toteutettiin vuonna 2018. Vastaavia osallistamisia
on tehty muissakin puistoissa, mm. Aaltosen puistossa, jossa
päiväkotilasten kanssa pidimme useamman osallistumistilaisuuden.
Kuluvan vuoden aikana olemme uusimassa viherpalveluohjelmaa
Leikkipaikat 2021-2030. Tavoitteenamme oli osallistua nuorten
osallistumispäiviin alueellisesti ja neljäsluokkalaisten päiviin
Monitoimitalo 13:sta. Nämä suunnitelmat muuttuivat kevään
poikkeustilanteen johdosta. Tilalle koostimme videon hankkeesta, jota on
jaettu kouluihin. Videosta saimme hyvää palautetta ja olemme ottamassa
tällaisia uusia osallistamisen käytäntöjä jokapäiväiseen työhömme. Linkki
videoon: https://dreambroker.com/channel/qqqo76m0/70v1ztz0
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Olemme osallistuneet vuosittain myös lasten parlamentin toimintaan ja
käyneet kertomassa palveluistamme ja uusista hankkeistamme.
Haluamme kehittää osallistamisen keinoja. Palvelualueellemme on
vuoden 2020 aikana palkattu uusi vuorovaikutussuunnittelija, joka auttaa
meitä kehittämään toimintaamme jatkossakin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 76
Valtuustoaloite aluehallintoviranomaisen esityksen mukaisten lasten läsnäolokertoimien
käyttöönottamiseksi varhaiskasvatuksessa - Anne Liimola ym.
TRE:1435/12.00.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, palvelupäällikkö Kirsi Lahtinen, puh. 040 806 4941,
etunimi.s.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Kaupunginvaltuutettu Anne Liimola (sdp) sekä allekirjoittaneet esittävät
aloitteessa, että Tampere ottaa käyttöön aluehallintoviranomaisen
esittämät suhdeluvut/kertoimet päiväkotien lapsiryhmien
muodostamisessa. Aloitteessa kuvataan sekä aluehallintoviranomaisen
että Tampereen varhaiskasvatuksen kertoimet alle ja yli 3-vuotiaiden ja
palvelunlaajuuden osalta. Tampereen varhaiskasvatuksessa on yhtenä
palveluvaihtoehtoina huoltajille 10 tai 15 hoitopäivän käyttö
kuukaudessa. Aloitteessa todetaan, että Tampereella 10 päivän
sopimuksella olevien lasten yksi hoitopaikka jaetaan eli nämä lapset
käyttävät hoitopaikkaa sovitusti eri päivinä. Aloitteen mukaan tämä
ratkaisu ei ole varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja lapsen edun mukaista.
Lisäksi aloitteessa on ote varhaiskasvatuslain pykälästä 35: päiväkodin
henkilöstön mitoitus.
Tampereen varhaiskasvatuksen palvelun järjestämisen periaatteet
Varhaiskasvatuspalvelun järjestämistä määrittelevät valtakunnallisesti
varhaiskasvatuslaki ja asetus sekä varhaiskasvatuksen valtakunnalliset
perusteet. Näiden ohjaavien normien pohjalta kunnat laativat
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varhaiskasvatussuunnitelman. Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma
on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 13.6.2019.
Varhaiskasvatuslaissa määritellään lapsiryhmien muodostamiseen
liittyen henkilöstön kelpoisuudesta ja määrästä, eli kuinka monta alle ja
yli 3-vuotiasta lasta voi olla yhtä työntekijää kohden. Voimassa olevan
varhaiskasvatuslain mukaan alle 3-vuotiaita voi olla 4 lasta ja yli 3-
vuotiaita 8 lasta työntekijää kohden. Tampereen kaupunginvaltuusto on
vuonna 2016 linjannut, että ryhmäkokoja ei kasvateta ja subjektiivista
päivähoito-oikeutta ei rajata varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla.
Tämän mukaisesti Tampereen varhaiskasvatuksessa yli 3-vuotiaita voi
olla 7 lasta työntekijää kohden.
Tampereen varhaiskasvatuksessa lapsiryhmät päiväkodeissa
muodostetaan käyttäen varhaiskasvatuslain suhdelukua alle
kolmivuotiailla 1:4. Yli kolmivuotiaiden osalta suhdeluku on 1:7
kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Lapsiryhmät ovat alle ja yli 3-
vuotiaiden ryhmiä tai 1-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä. Tampereen
varhaiskasvatuksessa kaikki yksiköt toteuttavat pienryhmätoimintaa.
Uusissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ryhmät sijoittuvat kotialueelle,
jolloin pienryhmissä toimiminen on entistä joustavampaa.
Vertailtaessa Tampereen varhaiskasvatuksen ja Aluehallinnon kertoimia,
tulee huomio kiinnittää siihen, että Aluehallintoviraston kertoimet
perustuvat tällä hetkellä yli 3-vuotiaan lapsen osalta suhdelukuun 1:8.
Varhaiskasvatuslain asetuksen muutos 1.8.2020 pienentää suhdeluvun yli
kolmivuotiailla 1:7. Tällöin Aluehallintoviraston ja Tampereen
varhaiskasvatus käyttävät elokuun 2020 alusta samaa suhdelukua.
Tampereella lapsia on päiväkotiryhmissä vähemmän kuin mitä
Aluehallintovirasto ja laki sallisivat. Tätä ilmiötä kuvaa liitteenä oleva
tilasto Tampereen varhaiskasvatuksen toteutuneista suhdeluvuista
aikavälillä elo-joulukuu 2019. Tilasto osoittaa, että suhdeluku 1:7 ei ole
ylittynyt, vaikka lapsien sijoittamisessa ryhmiin on käytetty Tampereen
varhaiskasvatuksen kertoimia. Elokuun 2020 alussa voimaan astuvan
varhaiskasvatuslain muutoksen myötä Aluehallintoviraston ja Tampereen
kaupungin jo nyt käytössä olevat kertoimet ovat samat.
Kunnallisen päiväkotihoidon käyttöprosentit ja suhdeluvut
Tarkasteluväli elokuu-joulukuu 2019, tiedot haettu Efficasta (Fakta)
24.4.2020
Järjestämistapa / alue

Käyttöaste Suhdeluku

Kunnallinen päiväkotihoito 92,75 %
1. Läntinen alue
94,25 %
2. Keskinen alue
91,51 %
3. Eteläinen alue
91,21 %
4. Kaakkoinen alue
94,15 %
5. Koillinen alue
92,37 %

6,49
6,60
6,41
6,39
6,59
6,47
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Tampereen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (päiväkotihoito ja
perhepäivähoito) on lapsia 6937.(29.2.2020). Keskimäärin lapsi on
vuositasolla paikalla noin 16 päivää kuukaudessa eli jokainen lapsi on
poissa noin 20% palvelun piiristä. Tampereella huoltajat voivat valita koko
kuukauden käyttöpäivien sijaan myös joko 10 tai 15 päivän käytön
kuukaudessa. Palvelunlaajuutta 15 päivää ja 10 päivää kuukaudessa
käyttäviä lapsia on 730 lasta (15 päivää) ja 145 lasta (10 päivää).
Aluehallintovirasto toteaa Tampereen varhaiskasvatukselle antamassaan
päätöksessään, että ”päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä
käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Ryhmiä ei
voida muodostaa niin, että ryhmässä olisi enemmän kuin kolmea kasvattajaa
vastaava lapsimäärä samanaikaisesti läsnä. Lapsia voi kuitenkin olla ”
kirjoilla” enemmän kuin enimmäiskoon tai suhdeluvun mukaan säädetään”.
Mikäli ryhmän täyttämisessä käytettäisiin kerrointa 1 sopimuspäivien
osalta, ja hoitopaikkaa käyttäisi vain yksi lapsi, olisi hoitopaikka 10 päivän
sopimuksella 50% käytössä. Vastaavasti 15 päivän sopimuksella käyttö
olisi 75%. Mikäli 10 ja 15 sopimuspäivää valinneille lapsille varattaisiin
koko kuukauden käyttöpäivät, tarvittaisiin noin 390 uutta laskennallista
päivähoitopaikkaa. Koska lasten määrä päiväkotihoidossa ei kuitenkaan
kasvaisi, kustannus kohdistuisi henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen
arvioidaan kasvavan noin 2 400 000€.
Tampereen varhaiskasvatuksessa lasten läsnäolomääriä ja henkilöstön
riittävyyttä eli toteutuvia suhdelukuja seurataan päiväkotitasolla
päivittäin. Syksyllä 2020 otetaan käyttöön SPB talouden- ja
toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa vielä paremmin
henkilöstöresurssin mitoituksen ennakkosuunnittelun ja reaaliaikaisen
seurannan. Lisäksi lapsen hoitopaikkojen sijoittelu keskitetyn
asiakaspalvelun kautta turvaa kuntalaisten yhdenvertaisen aseman
kiireellisyysperiaate ja hoitotarve huomioiden. Varhaiskasvatuksessa
lapsiryhmien muodostamisessa ja ryhmien lapsimäärissä noudatetaan
varhaiskasvatuslakia ja Tampereen kaupunginvaltuuston linjausta.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
14.05.2020

5/2020

17 (18)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 77
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 12 Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten myöntäminen, 16.04.2020
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 49 Lastenkuljetukseen soveltuvien sähköavusteisten pyörien vuokraus,
24.04.2020
§ 50 Puistokoulu Vuoreksen AV-järjestelmähankinta, 24.04.2020
§ 51 Hippoksen päiväkodin AV-järjestelmän kokonaishankinta, 24.04.2020
§ 52 Hankintaoikaisu koskien Mustametsän päiväkodin AV-järjestelmän
kokonaishankinnasta, 04.05.2020
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 44 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 30.04.2020
§ 45 Liikunnan projektituki - Ilves Edustus Oy, 04.05.2020
§ 46 Liikunnan projektituki - Pirkka-Melojat ry, 04.05.2020
§ 47 Liikunnan projektituki - Tampereen Tennisseura ry, 04.05.2020
§ 48 Liikunnan projektituki - Tampereen Sisu ry, 04.05.2020
§ 49 Liikunnan projektituki - Rantaperkiön Isku ry, 04.05.2020
§ 50 Liikunnan projektituki - Tampereen Karateseura Seigokan ry,
04.05.2020
§ 51 Liikunnan projektituki - Tampereen Pyrintö ry, 04.05.2020
§ 52 Liikunnan projektituki - Tampereen Kickboxing ry, 04.05.2020
§ 53 Liikunnan projektituki - Tampereen Pyrintö ry, 04.05.2020
§ 43 Tampereen uintikeskuksen ja Tesoman uimahallin lipunmyynnistä
maksettava korvaus, 17.04.2020
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Muutoksenhakukielto
§75, §76
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

