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Palvelu- ja vuosisuunnitelma
•

•

•

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa
kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla
tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua,
kehittämistä ja johtamista.
Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana
vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se
tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa
täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista
talousarviota.
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset
sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista
strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä
toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja
vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja
-yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin
ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmasta.

TAMPEREEN STRATEGIA 2030:
SINULLE PARAS

KEHITYSOHJELMAT

PERIAATELINJAUKSET,
ERILLISOHJELMAT JA SUUNNITELMAT

KANTAKAUPUNGIN
YLEISKAAVA

TOIMINNAN
PAINOPISTEET

VUOSITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU
TALOUSARVIO

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY

PALVELU- JA
VUOSISUUNNITELMAT
JOHDON
TULOSKORTIT,
TAVOITE- JA
KEHITYSKESKUSTELUT
, PALKITSEMINEN

STRATEGIAN
VIESTINTÄ JA
YHTEISET
TOIMINTATAVAT

STRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI
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Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Toimenpidekokonaisuudet

Toimenpidekokonaisuuksien raportointi
•

Toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan
Toimenpiteen arvioidaan
toteutuvan osittain
Toimenpiteen arvioidaan jäävän
toteutumatta
Toimenpiteen toteutumista ei voida
arvioida

•

Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen
vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Lisäksi
on pohdittu missä määrin koronatilanteesta johtuen lautakunnalla on edellytyksiä edistää sille vuoden
2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettuja toimenpiteitä.
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Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-4/2020
Vapaa-ajan
palvelujen
saavutettavuuden
edistäminen

Oppimistulosten
parantaminen.
Pitkittäisseurantadatan
luominen

Osallistavan
budjetoinnin
mallien kokeilut

YHDENVERTAISUUDEN
JA OSALLISUUDEN
Yhdenvertaisuuden
teemavuoden
EDISTÄMINEN
toimenpiteet
Kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuuksien tukeminen
Kulttuurikohteiden
vetovoiman
kehittäminen

Lukemisen
edistäminen

Laadukas
varhaiskasvatus
ja perusopetus

Harrastamisen
ja liikkumisen
edistäminen
Kiusaamisen
ehkäisy ja
tunnetaitojen
vahvistaminen

KAUPUNGIN KASVUN
VAHVISTAMINEN JA
HALLINTA
Monikieliset ja
-kulttuuriset
palvelut

SMART TAMPERE
(EKOSYSTEEMI, DIGIOHJELMA,
KESTÄVÄ TAMPERE)

Laajan
kielitarjonnan
varmistaminen

HIEDANRANTA

Perhekeskustoiminnan
laajentaminen ja
vakiinnuttaminen

LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTIEROJEN
KAVENTAMINEN
Kasvatuksen ja
opetuksen tuen
suunnitelman
toteuttaminen

VIIDEN TÄHDEN
KESKUSTA

Prosessien
digitalisointi ja
automatisointi
Tuloksellisuuspilottien
TOIMINNAN JA
toteuttaminen
PALVELUPROSESSIEN

Tilavarauskäytäntöjen
kehittäminen

POP-UP
Nuorisotilatoiminnan
pilotointi
kauppakeskuksissa

RAITIOTIE

Ruokahävikin
vähentäminen

HIILINEUTRAALISUUDEN
SaattoEDISTÄMINEN
liikenteen
Kestävän
vähentäminen
kehityksen
Ympäristötietoisuuden
suunnitelmien
lisääminen kulttuurin,
laadinta ja
kasvatuksen ja
jalkautus
opetuksen keinoin

LASTEN JA NUORTEN
KASVUN JA OPPIMISEN
TUKEMINEN

Viestinnän
saavutettavuuden
kehittäminen

Hankintojen
ympäristökriteerit

Vuosiluokkiin
sitomattoman esija alkuopetuksen
toimintamalli

ELINVOIMA- JA
KASVUPALVELUIDEN
ALLIANSSIMALLI

UUDISTAMINEN
Toiminnan ja
talouden
johtamisen
kehittäminen

VETOVOIMAINEN
ELÄMYSKAUPUNKI

Työntekijäkokemuksen
parantaminen
mittaustuloksiin
pohjautuen

TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN
PARANTAMINEN

TAMPERE JUNIOR
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Keskeiset onnistumiset ja perustelut
•

•
•

•

•
•

Siirtymä poikkeusajan digitaalisiin opetus- ja palvelukanaviin. Noin 95 % esi- ja perusopetuksen oppilaista ovat olleet etäopetuksessa
Koronatilanteen vuoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen etätapahtumiin on osallistunut noin 100 000 henkeä. Lisäksi kirjastojen eaineistojen palveluvalikoima ja käyttö on kasvanut merkittävästi.
Liikkumisen ja harrastamisen edistäminen on ollut sivistyspalvelujen kehittämisen vahva painopiste ja kehittämistoimenpiteet ovat
edistyneet. Sivistyspalvelut valmistelee pormestarin harrastusrahan jakoa.
Palvelualueen strategiset digihankkeet ovat edistyneet. Perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Uusi
sopimus Wilman toimittajan Vistan kanssa on allekirjoitettu. Varhaiskasvatus sai Espoon kaupungin kanssa yhteensä 3,4 miljoonaa euroa
valtionvarainministerin digitalisaation edistämisen avusta eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Viiden suurimman
kaupungin (Vantaa, Espoo, Turku, Oulu) kanssa on valmisteltu opetuksen ekosysteemi -hanketta. Vantaan kaupunki tavoittelee Business
Finlandin rahoitusta mukaan lukien 11 miljoonan euron investointia ekosysteemi-hankkeelle vuosille 2020-2023. Keskitettyyn
tilavarausjärjestelmään on saatu mukaan ensimmäiset pilottikohteet ja tapahtuma- ja harrastuskalenterit ovat siirtymässä
käyttöönottovaiheeseen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan merkittävät rakennushankkeet etenevät. Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksesta tehtiin ehdollinen
yhteistyösopimus, Sorsapuiston tekojäärata ja Kaupin urheilupuisto etenevät aikataulussa. Tammelan stadionin kaava hyväksyttiin ja
rakennusprosessi alkaa vuoden lopulla. Nekalan konttikirjasto valmistuu vuoden lopulla. Taidemuseon uudisrakennuksen tarveselvitys on
käynnissä.
Tamperelaisten digitaalista syrjäytymistä on ehkäisty laajentamalla digiopastusta tietotoreilta pääkirjastoon sekä aloittamalla
henkilökohtaiset digineuvonnat poikkeusaikana. Opastusten määrä on kasvanut 6 %.
Toiminnan ja talouden johtamisen kehittäminen on keskiössä sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksessa.
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Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet
•
•
•
•
•
•

Koronatilanne on peruuttanut ja hidastanut palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.
Osa kehittämistoimenpiteistä on sidoksissa organisaatiouudistukseen.
Hiilineutraaliustavoitteen edistäminen on painottunut kestävän kehityksen tiekartan laadintaan, joka tukee tavoitetta pitkällä aikavälillä.
Vuoden 2020 käytännöntoteutukset painottuvat syksyyn.
Yhdenvertaisuuden teemavuodelle suunniteltuja toimenpiteitä on peruttu rajoitusten vuoksi, mutta rinnalle on nostettu uusia tapoja,
kuten yksinäisyyttä ehkäisevien -projektin projektirahoitus.
Viestinnän saavutettavuuden edistämisessä toteutetaan ensin lain vaatimat muutokset ja siirretään muut kehittämistoimet vuoden
loppuun.
Tilavarauskäytäntöjen uudistaminen on aloitettu pilottikohteissa, mutta kehittämistoiminta on hidastunut mm. koronatilanteen vuoksi.
Vuoden 2020 aikana uudistetaan kulttuuri- ja kirjastotilojen varauksia ja valmistaudutaan suurempaan prosessiin liikunta- ja koulutilojen
osalta.
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Tuottavuuspilottien toteuttaminen
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Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Talous

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
TP-Enn.
nettokasvu
16,4 M€ / 4,3%
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

•

•

•

Toimintakate-ennuste on 3,5 M€
budjetoitua heikompi, mikä johtuu
Korona-tilanteen aiheuttamista
tulomenetyksistä.
Ennuste on heikentynyt yhteensä 0,5
M€ maaliskuun tilanteesta, koska 14.5
oppilaat palasivat lähiopetukseen ja
lasten määrä varhaiskasvatuksessa
nousi (henkilöstökulujen ja palvelujen
ostojen ennusteet tarkentuivat).
Tilinpäätösennusteen mukainen
nettomenojen kasvu vuonna 2020 on
tulomenetyksistä johtuen
edellisvuoden toteutunutta kasvua
voimakkaampaa (vrt. 2019: 11,8 M€ /
+3,2 %).

10

Tammi-huhtikuun toteuma
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TP 2020 ennuste
Merkittävimmät poikkeamat
vuosisuunnitelmaan
Varhaiskasvatus
• Korona tilanteen aiheuttamat
maksutuottojen menetykset (-)
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
• Korona tilanteen aiheuttamat maksu- ja
myyntituottojen menetykset erityisesti
Kulttuuri- ja taide sekä Liikunta- ja
nuoriso -yksiköissä (-)
Perusopetus
• Korona tilanteen aiheuttamat säästöt
palvelujen ostoissa sekä aineissa ja
tarvikkeissa (+)
• Henkilöstömenojen resurssivaje
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Muutos edelliseen vuoteen
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Investoinnit
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Investointien alkuvuoden toteumaprosentti on
13,7 %.

•

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen investointien
toteutuma on käynnistynyt hitaasti, mutta
investointien ennustetaan toteutuvan
budjetoidusti. Härmälän kirjaston ensikertainen
kalustaminen ja kirjastoauton investointimenot
ylittyvät hieman, mutta vastaavan säästön
ennustetaan löytyvän kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen muista kohteista.

•

Kasvatus- ja opetuspalvelujen ensikertaisen
kalustamisen menot painottuvat kesäkauteen ja
loppuvuoteen. Perusopetuksen ensikertaisen
kalustamisen menojen ennakoidaan alittuvan 0,1
milj. euroa, koska Tammerkosken koulutalon
remontti valmistuu vasta vuonna 2021.
Ensikertaisen kalustamisen rahasta tehdään
uudelleenbudjetointiesitys.
3.6.2020
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Kasvatus- ja opetuspalvelut
TP-Enn.
nettokasvu
12,9 M€ / 4,5 %
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 M€ budjetoitua heikompi. Ennusteessa
on otettu huomioon koronan vaikutukset, joiden arvioidaan aiheuttavan tulojen
alittumista 2,1 M€ sekä menojen alittumista 2,0 M€.

•

Toimintatuottojen ennuste on 2,1 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä johtuu
Koronan aiheuttamasta varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksutulojen alenemisesta.

•

Toimintamenojen ennuste on yhteensä 1,3 M€ budjetoitua pienempi, mikä johtuu
poikkeustilanteen aiheuttamista menosäästöistä.

•

Henkilöstökulujen ylitys johtuu perusopetuksen resurssivajeesta sekä
oppilashuollon ja tuen lisätarpeesta.

•

Palvelujen ostojen ennustetaan koronan vaikutuksesta alittuvan mm.
ateriapalvelujen ja oppilaskuljetusten menojen vähentyessä.

•

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän menojen ennustetaan alittuvan
koronatilanteen vähentäessä tarvikehankintoja sekä oppilasruokailun
elintarvikekustannuksia.

•

Avustusten ylitys johtuu palveluseteli-päiväkotien ja yksityisten päiväkotien
ylläpitäjille sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille
3.6.2020
maksettavista kompensaatioista.
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Talousohjelman toimenpiteet

3.6.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
TP-Enn.
nettokasvu
3,4 M€ / 3,8 %
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimipisteiden ja laitosten sulkeminen
asiakkailta korona-epidemian aikana tarkoittaa maksutuottojen menetystä lähes
kokonaan ja myynti- ja vuokratuottojen menetystä valtaosin.

•

Poikkeustilan aiheuttamia vaikutuksia kävijämääriin ja tapahtumien
järjestämiseen kesän ja syksyn aikana on mahdoton arvioida. Tämän hetkisen
tilanteen valossa tulojen arvioidaan alittuvan yhteensä 3,6 M€. Toimintakuluista
arvioidaan kertyvän säästöjä 0,75 M€. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan
2,85 M€ budjetoitua huonompana

•

Suurimmat tulojen menetykset ovat liikuntapalveluissa, museopalveluissa
ja Tampere Filharmoniassa.

•

Palvelujen ostoissa ennustetaan säästöjä näyttelyjen ja tapahtumien
rakentamisessa, koska toiminta on ollut pysähdyksissä.

•

Henkilöstökulut ovat toteutuneet alkuvuonna suunniteltua pienempinä koronan
aiheuttamista laitosten suluista ja sen myötä ilta- ja viikonloppulisistä sekä
rekrytointien viiveestä.
3.6.2020
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Talousohjelman toimenpiteet
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Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Riskienhallinta

Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot
•

Palvelualueen keskeinen riski on koronatilanteen jatkuminen ja/tai toinen aalto syksyllä 2020.

•

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa varaudutaan jatkuvaan koronapoikkeustilanteeseen tai syksyllä uusiutuvaan poikkeustilanteeseen
tunnistamalla kevään poikkeusolojen onnistumiset ja kehittämisen kohteet. Uusi siirtyminen poikkeustilaan voidaan tehdä nopeasti.
Palvelujen avautumisesta aiheutuvaan terveysriskiin varaudutaan laatimalla yleisöohjeistuksia, perumalla tapahtumia ja uusilla
tilajärjestelyillä. Ilkivalta on kasvanut merkittävästi suljetuissa kohteissa. Varautumista suunnitellaan. Taloudellisiin riskeihin on
varauduttu mm. lykkäämällä uusia näyttelyitä.

•

Kasvatus- ja opetuspalveluissa varaudutaan jatkuvaan poikkeustilanteeseen tai syksyllä uusiutuvaan poikkeustilanteeseen ja sen
aiheuttamiin muutostarpeisiin.
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