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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.
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Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Toimenpidekokonaisuudet

Toimenpidekokonaisuuksien raportointi
•

Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen etenemistä arvioidaan
liikennevalovärein:
Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan
Toimenpiteen arvioidaan
toteutuvan osittain
Toimenpiteen arvioidaan jäävän
toteutumatta
Toimenpiteen toteutumista ei voida
arvioida

•

Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta tai toteutuvan osittain, raportoidaan lautakunnalle
poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.

•

Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutumassa olevista toimenpiteistä (liikennevalo
vihreällä) tarkemmalla tasolla.
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Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen tammi-elokuu 2019
Avustusten
kohdentaminen
lapsiin ja nuoriin

Lukemisen
edistäminen
Liikkumisenolosuhteiden
kehittäminen

HARRASTAMISEN JA
LIIKKUMISEN
EDISTÄMINEN

Ikäihmisten
liikkumismahdollisuuksien
kehittäminen

Liikkumisen
edistäminen
kasvatuksessa
ja opetuksessa
Perheliikunnan
kehittäminen

Kotoutujan
kulttuuripolun
rakentaminen

Agenttimallin
vahvistaminen
kasvatus- ja
opetuspalveluissa

YHTEISÖLLINEN
TOIMINTA JA
OSALLISUUDEN
LISÄÄMINEN

Digitaitojen
kartoitus ja
uudet osaamiset

ORGANISAATION
UUDISTUMISKYVYN
VAHVISTAMINEN

Yhdyspintojen
kehittäminen ja
sote-uudistuksen
valmistautuminen

Prosessien
digitalisointi ja
automatisointi

Perhekeskustoimintamallin
laajentaminen

Henkilöstön
osaamisen
kartoittaminen
ja kehittäminen
Palveluverkkosuunnitelmat

Alueellisen
resursoinnin
mallin luominen

Laadukas
näyttely ja
tapahtumatoiminta

Esi- ja
alkuopetuksen
järjestäminen
lähipalveluna

Kulttuuripääkaupunkihanke

KAUPUNGIN
VETOVOIMAN
LISÄÄMINEN

Vieraiden kielten
varhentamisen
toimintamallin
rakentaminen ja
laajan kielivalikoiman
edistäminen

Oppimistulosten
parantaminen

Jatkuvan
palautteen
kerääminen ja
hyödyntäminen

PALVELUKOKEMUKSEN
PARANTAMINEN JA
ASIAKASLÄHTÖISYYDEN
LISÄÄMINEN
Kulttuurikohteiden
kehittäminen

Kasvatuksen ja
opetuksen tuen
suunnitelman
toteuttaminen

PALVELUJEN
VAIKUTTAVA
KOHDENTAMINEN

Tiedolla
johtaminen

Taloustilanteen
huomiointi
toiminnassa
Hallinnon
uudistaminen

TULOKSELLISUUDEN
JOHTAMINEN

Osallisuusmallin ja
kumppanuuksien
kehittäminen

Harrastusohjauksen
kehittäminen

Viestinnän ja
markkinoinnin
kehittäminen

Talousjohtamisen
kehittäminen

Vuosiluokkiin
sitomattoman esija alkuopetuksen
toimintamalli

Jalkautuvien
palvelujen
kehittäminen

Asioinnin
kehittäminen

Sujuva
sähköinen
asiointi

Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet

•
•
•
•
•
•

•
•

Sorsapuiston tekojäähanke on viivästynyt, koska kentän pohjatutkimusten perusteella alueelle on rakennettava painopenkka. Hankkeen
arvioitu valmistumisaika on talvi 2020.
Kirjastoauton hankinta on siirtynyt vuodelle 2020. Kulttuurikohteiden kehittäminen (mm. Milavida, Amuri, Haihara) jatkuu vuoden 2020
puolelle.
Tavoite sivistys- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yhteisestä asioinnista jää toteutumatta mm. henkilöstövaihdosten vuoksi. Asioinnin
uudistamista arvioidaan kaupunkitasoisesti, jonka jälkeen tehdään uusi lautakuntatasoinen suunnitelma etenemisestä.
Sote-uudistuksen tilanteesta huolimatta yhdyspintatyötä tehdään mm. perhekeskustoimintamallia rakentaen, lape-toimintaa jatkaen sekä
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuutta kehittäen.
Kasvatuksen ja opetuksen tuen suunnitelman toteutus jää todennäköisesti keltaiseksi myös loppuvuonna. Suunnitelma on luotu, mutta
suunnitelman toteutus tulee jatkumaan ja mallia kehitetään edelleen.
Digitaitojen kartoitus ja uudet osaamiset: Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden digiosaamisen valtakunnallinen kartoitus tehdään syksyllä.
Varhaiskasvattajien kartoitustyökalua kehitetään valtakunnallisesti tänä vuonna Helsingin kaupungin vetämänä ja Tampere on mukana
kumppanina. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kartoitus ja työskentely alkaa henkilöstön yhteisellä tilaisuudella vuoden lopulla.
Päiväkodinjohtajien talousosaamista vahvistetaan talousklinikoiden avulla. Syksyllä klinikoilla suunnitellaan yksiköiden vuoden 2020
budjetit.
Sujuva sähköinen asiointi kasvatus- ja opetuspalveluissa edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä. Sujuvaa asiointia edistetään kilpailuttamalla
kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmät.
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Keskeiset onnistumiset ja perustelut
•
•
•
•
•
•
•
•

Harrastamisen edistäminen on vahvasti agendalla sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Yhteinen työryhmä työstää jatkotoimenpiteitä.
Harrastusohjauksen kehittämisen toimenpiteitä on toteutettu.
Osallisuutta on kehitetty osana toimintaa erityisesti nuorisopalveluissa, jossa alkuvuoden uusia avauksia ovat olleet 9. luokkien Vaikuta päivät sekä ulkopuolisella rahoituksella käynnistetty maakunnallinen nuorisovaltuustotoiminta.
Laadukas näyttely- ja tapahtumatoiminta on kasvattanut kävijämääriä lähes kaikissa kohteissa edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen
vetovoimaisia kohteita ovat olleet Maauimala ja kirjastot.
Tampereen kulttuuristrategiaa on laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä. Työ on valmistumassa.
Järjestelyvaraerän myötä on pystytty rakentamaan uudenlainen kehittämisen rakenne, jossa tietyt koulut ja päiväkodit ottavat
kaupunkitasoista koordinointivastuuta strategisiin painopisteisiin. Ryhmä on koottu ja työ on käynnistetty.
Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen teemaviikko oli todella onnistunut. OPS-agenttimme suunnitteli yhdessä TATin ja
nuorkauppakamarin kanssa. MM. Koskikeskus oli valjastettu nuorten käyttöön, jossa he tutustuivat yrityksiin.
Tamperelaiset koululaiset valitsivat Suomessa eniten muuta kuin englantia A1-kieleksi (28%, suomen keskiarvo 5%)
Kasvatus- ja opetuspalveluiden strategisten painopisteiden ensimmäiset esittelyvideot asiakkaille julkaistu( Liikkumisen edistäminen,
joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalli sekä laaja kielivalikoima)
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Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Talous
01-08 2019

Kasvatus- ja opetuspalvelut
14 664
-194 323

15 212
-202 558

15 927
-201 415

22 789
-299 675

23 883
-309 464

24 283
-310 924

TP Enn /
VS
2019
400
-1 460

-179 659

-187 346

-185 488

-276 887

-285 581

-286 641

-1 060

Tot. 2018
Kasvatus- ja opetuspalvelut
1-8
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

VS 2019
1-8

Tot. 2019
1-8

TP 2018

VS 2019

TP 2019
Enn.

Kauden
ero
714
1 143
1 858

TP-Enn.
nettokasvu
9,8 M€ / 3,5 %

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Tammi-elokuun toimintakate on toteutunut 1,9 M€ vuosisuunnitelmaa parempana. Tulot ovat ylittyneet
0,7 M€ johtuen varhaiskasvatuksen myyntituotoista sekä perusopetuksen hankeavustuksista ja
perhevapaakorvauksista. Menot ovat alittuneet 1,1 M€, koska ensikertaisen kalustamisen menot
painottuvat loppuvuoteen. Opetushallitus on myöntänyt perusopetukselle 1,3 M€ erityisavustuksen esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, josta vuodelle 2019 kuuluva osuus (0,55 M€) on
lisätty perusopetuksen vuosisuunnitelman tuloihin ja menoihin sekä tilinpäätösennusteeseen.

•

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste on parantunut 0,55
M€ heinäkuun raportista, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksutuottojen, henkilöstökulujen ja
avustusten ennusteiden tarkentumisesta.

•

Toimintatuottojen ennuste (+) on 0,4 M€ vuosisuunnitelma parempi. Päivähoidossa on ollut ennakoitua
enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista osa vaativan hoidon ja tuen tarpeessa olevia. Maksutuotot
ylittyvät, koska lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi.

•

Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,5 M€:lla.

•

Henkilöstökulut (-): Varhaiskasvatuksen tva-korotukset ja eläkemenoperusteiset maksut toteutuvat
budjetoitua suurempina. Ennuste on parantanut talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi (+).

•

Palvelujen ostot (-): Suurimmat ylitykset ovat koulukuljetuskustannuksissa (0,5 M€) ja työterveyden
kuluissa (0,3 M€).

•

Avustukset (-): Ylitys johtuu palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta (ylitys 1,5 M€). Viime vuonna
lasten määrä palvelusetelipäiväkodeissa kasvoi arvioitua enemmän. Vastaavasti yksityisenhoidon ja
kotihoidon tuen ennustetaan alittuvan yht. noin 0,9 M€.

•

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (+) / Vuokrakulut (-): ICT-kaluston ostot alittuvat, koska laitteita hankitaan
leasingsopimuksilla (vuokramenojen ylitys)
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Kasvatus- ja opetuspalvelut / Investoinnit
Investoinnit
Yhteiset
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Yhteensä

Tot. 2019
1-8

TP 2018

VS 2019

TP 2019
Enn.

TP Enn /
VS
2019

-114
-685

-568
-1 946

-852
-2 176

-752
-2 131

100
45

-799

-2 514

-3 028

-2 883

145

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Investointiennuste on 2,9 M€, mikä on 0,1 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi.

•

Vuosisuunnitelman investoinneista merkittävä osuus kohdistuu päiväkotien ja
koulujen ensikertaiseen kalustamiseen. Suurin yksittäinen kohde on Vuoreksen
koulu.

•

Ensikertaisen kalustamisen menot painottuvat loppuvuoteen.

•

Varhaiskasvatuksen ensikertaisen kalustamisen menojen ennustetaan alittuvan
0,1 milj. euroa. Lentävänniemen koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy
osittain vuodelle 2020. Perusopetuksen ensikertaisen kalustamisen menojen
ennakoidaan alittuvan 0,045 milj. euroa.
16.10.2019
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Toimenpiteet ennustettujen ylitysten
pienentämiseksi
•

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat kaupunginvaltuustossa päätettyjä talouden
tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa yhteensä 2,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa
toimenpiteiden arvioidaan pääosin (82 %) toteutuvan. Päivähoidon ateria- ja puhtaanapitokustannuksissa ja perusopetuksen
kuljetuspalvelujen tehostamisessa ei saavuteta talousohjelmassa arvioituja säästöjä. Lisäksi suunnitellut kouluverkkomuutokset eivät
toteudu vuonna 2019.

•

Kasvatus- ja opetuspalvelut on ryhtynyt toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu elokuun
tilinpäätösennusteessa.

•

Vuonna 2018 toteutettiin merkittävä leikkaus tarvikemäärärahoista. Vuonna 2019 säästöjä haetaan lähinnä henkilöstömenoista.

•

Lasten määrä oli kunnallisessa päivähoidossa alkuvuonna keskimäärin sata lasta suurempi edellisvuoteen verrattuna. Elokuun
tilanteessa ero on kaventunut ja lapsia on lähes saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien
lasten määrä on kasvanut noin 300 lapsella vuoteen 2018 verrattuna.

•

Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on jatkettu kevään aikana ja syyslukukaudella 2019 on
yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan tehostamisen kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan. Elokuun toteuma osoittaa,
että tehostamistoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa toivotulla tavalla.

•

Varhaiskasvatuksen lasten ja henkilöstön suhdelukua pyritään nostamaan 6,5:stä 6,8:aan. Toiminnan tehostamisen toimenpiteitä ovat
mm. määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, ryhmärakenteen tiivistäminen ja uudelleenjärjestäminen sekä sisarusryhmien
purkaminen enemmän ikäkausiryhmiin. Lisäksi vähennetään lyhytaikaisten sijaisten rekrytointia ns. kausi-vipeillä. Varhaiskasvatuksen
ryhmät täytetään ryhmä kerrallaan täyteen. Palvelusetelisääntökirjan päivitykseen kiinnitetään huomiota, mikä ei vaikuta vielä vuonna
2019.
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Talousohjelman toimenpiteet, Kasvatus- ja
opetuspalvelut
1/2
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Talousohjelman toimenpiteet, Kasvatus- ja
opetuspalvelut
2/2
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Henkilöstö
Nostot
•
Koko vuoden henkilötyövuosiarvio on 3 586 htv, mikä ylittää vuosisuunnitelman 29
htv:llä.
•
Arvion mukaan henkilötyövuodet lisääntyvät edellisvuodesta 5 htv eli 0,1 %.
•
Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on jatkettu
kevään aikana ja syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan tehostamisen
kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan. Tehostustoimenpiteiden
vaikutusten arvioidaan olevan noin 34 htv.
•
Varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta positiivisen diskriminaation
edistämiseen. Rahalla palkataan 15 avustajaa ja kolme varhaiskasvatuksen ohjaajaa
elokuun 2019 alusta vuoden 2020 loppuun saakka. Tämä tuo 7 henkilötyövuoden
lisäyksen vuodelle 2019.
•
Perusopetuksen vuosisuunnitelmassa henkilötyövuodet on arvioitu ilman mahdollista
kaupungin ulkopuolista rahoitusta. Syksyllä 2018 rekrytoitiin saadulla lisärahoituksella
resurssi- ja tuntiopettajia sekä koulunkäynninohjaajia lukuvuodelle 2018- 19. Tästä
kevään osuus on huomioitu 2019 henkilöstösuunnitelmassa. Syksyn 2019
henkilötyövuosiin mahdollista ulkopuolista rahoitusta ei ole voitu huomioida
suunnitelmassa. Rahoitusta on myönnetty ja siihen perustuen henkilötyövuodet ylittävät
vuosisuunnitelman, mutta henkilöstömenot eivät. Perusopetukseen ennustetaan
ylittävän vuosisuunnitelman 64 henkilötyövuodella.
•
Henkilöstömenojen tp-ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,2 M€, mikä johtuu
varhaiskasvatuksen arvioitua suuremmista tva-korotuksista ja eläkemenoperusteisista
maksuista. Ennusteessa kasvu edellisvuoteen verrattuna on 4,2 M€ / +2,7 %. Kasvu
johtuu pääosin kunta-alan palkkaratkaisusta.
•
TP 2018 henkilötyövuoden hinta oli 44 141 €/htv ja TP 2019 enn on 45 262 €/htv.
Muutos +2,5 %.
•
Sairaspoissaolot elokuun tilanteessa ovat hieman nousseet edellisvuoden vastaavaan
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aikaan verrattuna varhaiskasvatuksen poissaoloista johtuen.

Varhaiskasvatus- ja esiopetus
TP-Enn.
nettokasvu
2,6 M€ / 2,2 %
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Palvelukokonaisuuden tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 M€ budjetoitua
heikompi. Ennuste on parantunut 0,6 M€ heinäkuun tilanteesta.

•

Toimintatuottojen ennuste on 0,4 M€ vuosisuunnitelma parempi. Päivähoidossa
on ollut ennakoitua enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista osa vaativan hoidon
ja tuen tarpeessa olevia Maksutuotot ylittyvät, koska lasten määrä kunnallisessa
päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi.

•

Toimintakulujen ennuste on 1,0 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu
henkilöstökuluista, työterveyden kustannuksista ja lasten määrän arvioitua
suuremmasta kasvusta palvelusetelipäivähoidossa.

•

Henkilöstökulujen ylitys johtuu arvioitua suuremmista tva-korotuksista sekä
eläkemenoperusteisista maksuista.

•

ICT-kaluston ostot alittuvat ja ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittyvät

•

Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on
jatkettu kevään aikana ja syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan
tehostamisen kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan.
Tehostamistoimenpiteet on otettu huomioon henkilöstökulujen ennusteessa.
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* ei sisällä palveluryhmän yhteisiä eriä

Varhaiskasvatus ja esiopetus / Suunniteltu
palvelutuotanto

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä
hallinnon vyörytykset
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Perusopetus
TP-Enn.
nettokasvu
7,2 M€ / 4,5 %
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

* ei sisällä palveluryhmän yhteisiä eriä

•

Opetushallitus on myöntänyt perusopetukselle 1,3 milj. euron erityisavustuksen
esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, josta vuodelle 2019
kuuluva osuus, 0,55 milj. euroa on edellisen raportoinnin jälkeen lisätty
perusopetuksen vuosisuunnitelman tuloihin sekä 0,53 milj. euroa
henkilöstömenoihin ja 0,02 milj. euroa aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän
menoihin. Tilinpäätösennusteeseen on tehty vastaavat lisäykset.

•

Tammi-elokuun toteuma on selvästi ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi.
Ajankohdan tuotot ovat ylittyneet hankeavustuksista sekä
perhevapaakorvauksista johtuen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän menot
ovat alittuneet kauden vuosisuunnitelmaan nähden 1,1 M€ ensikertaisen
kalustamisen menojen painottuessa loppuvuoteen.

•

Palvelukokonaisuuden tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,5 M€ budjetoitua
heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,1 M€.

•

Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen.

•

Toimintakulujen ylitysennuste on 0,5 M€, mikä johtuu työterveyden kulujen ja
oppilaskuljetuskustannusten kasvusta.

•

Kuljetuskustannusten kasvu johtuu bussitaksojen noususta, taksilain
muutoksesta johtuvista järjestelyistä ja kuljetettavien lasten määrän kasvusta.

•

ICT-kaluston ostot alittuvat ja ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittyvät
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Perusopetus / Suunniteltu palvelutuotanto

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot
sekä hallinnon vyörytykset
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Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
TP-Enn.
nettokasvu
1,3 M€ / 1,4 %
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•
Alkuvuoden vuosisuunnitelmaa parempi tuottojen toteuma johtuu
suurelta osin tukien ja avustusten 0,9 M€:n ylityksestä. Summasta
suurin osa on viime vuodelta siirrettyjä projektirahoituksia ja
projekteille kertyy vastaavasti myös kuluja. Lisäksi museoravintoloiden
myyntituottojen kertymä on ollut vuosisuunnitelmaa parempi.
•
Valmistus omaan käyttöön -erä on toteutunut alkuvuonna selvästi
budjetoitua pienempänä liikuntapalvelujen rakentamisinvestointien
viivästymisen vuoksi, mikä näkyy myös menotilien säästönä (vaikutus
toimintakatteeseen on 0).
•
Toimintakulut (sis. valmistus omaan käyttöön) ovat kokonaisuudessaan
toteutuneet 0,8 M€ ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempana, mikä
johtuu suurelta osin kulttuuri- ja taideyksikön henkilöstökulujen
toteumasta.
•
Tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen.
•
Ennusteen mukaan projekteihin saadut tuet ja avustukset sekä niihin
liittyvät kulut toteutuvat vuosisuunnitelmassa arvioitua suurempina.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Investoinnit

Hallinto- ja tukipalvelut
Avustukset ja muu tuotanto
Sara Hildénin taidemuseo
Kirjasto ja kansalaisopisto
Kulttuuri- ja taide
Liikunta ja nuoriso

0
0
-328
-1 211

-30
-361
-1 012
-3 928

-30
-400
-1 065
-7 693

-30
-40
-1 065
-5 743

TP Enn /
VS
2019
0
0
0
360
0
1 950

Yhteensä

-1 539

-5 331

-9 188

-6 878

2 310

Investoinnit

Tot. 2019
1-8

TP 2018

VS 2019

TP 2019
Enn.

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:
•

Investointiennuste on 6,9 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla.

•

Investointien toteutuma on käynnistynyt hitaasti (tot. 16,8 %). Suurimmat investointimäärärahat,
Sorsapuiston tekojää ja Kaupin urheilupuisto, yhteensä 6 milj. euroa, ovat vielä lähes käyttämättä,
mutta rakentaminen on käynnistynyt.

•

Kaupin investoinneista toteutuu kuluvana vuonna pesäpallokenttä (1,05 milj. euroa) eli
vuosisuunnitelmaan varatusta 3 milj. euron investoinnista 1,95 milj. euroa jää käyttämättä.
Suunniteltu huoltorakennus kohdistetaan Kitian investointeihin ja se toteutuu vuonna 2020.

•

Kirjastoauton hankinta siirtyy ensi vuoteen ja määräraha jää tältä vuodelta käyttämättä.
16.10.2019
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Henkilöstö
Nostot
•

Koko vuoden henkilötyövuosiarvio on 966 htv, mikä
on 11 htv vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu
mm. liikuntapalvelujen lisähenkilöstöstä,
työväenopiston tuntiopettajista ja ulkopuolisella
rahoituksella palkatusta projektihenkilöstöstä
erityisesti museopalveluissa.

•

Arvion mukaan henkilötyövuodet kasvavat
edellisvuodesta 13 htv eli +1,4 %. Edellisen vuoteen
verrattuna henkilötyövuosia lisäävät Tesoman
hyvinvointikeskus ja Kulttuuritalo Laikku. Lisäksi
kesäkautena touko-syyskuussa maauimalan laajat
aukioloajat kasvattavat henkilöstötarvetta.

•

Henkilöstömenojen tp-ennuste on 0,2 M€
vuosisuunnitelmaa suurempi. Ennusteessa kasvu
edellisvuoteen verrattuna on 1,0 M€ / +2,7 %. Kasvu
johtuu osin kunta-alan palkkaratkaisusta.

•

TP 2018 henkilötyövuoden hinta 38 980 €/htv ja TP
2019 enn on 39 487 €/htv. Muutos +1,3 %.

•

Sairaspoissaolot elokuun tilanteessa ovat laskeneet
edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

16.10.2019
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Talousohjelman toimenpiteet, Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut
1/2
Lauri Savisaari

# Toimenpide-esitys

Mitä on tehty

Toteutunut
säästö 2018
(1 000 e)

Arvio säästötavoitteen
toteutumisesta
2019 (1 000 e)

Säästötavoite 2019
(1 000 e)

Tot-%

Vastuuhenkilö

TULOKERTYMÄN KASVATTAMINEN
1

Maksujen korotus työväenopisto 10%: 2018 syksy 50te, 2019 vaikutus
kokovuotinen, yht. 100te

Johtaja Savisaari on tehnyt päätöksen maksujen korotuksesta.
Maksujen korotus voimaan elokuussa 2018. Päivitetään
kurssiesitteet, nettisivut yms.

50

50

50

100 %

Pirkko Lindberg

2

Maksujen korotukset museopalveluissa ja Tampere Filharmoniassa 810%. Vähennetään ilmaistarjontaa museopalveluissa.

Johtaja Savisaari on tehnyt päätöksen maksujen korotuksesta.
Maksujen korotus voimaan elokuussa 2018.

35

45

45

100 %

Toimi Jaatinen

3

Sara Hildénin aikuisten pääsylipun korotus 10%. Päätöksen tekee
Sahimin johtokunta.

Sara Hildénin johtokunta päätti 29.5.2018 korottaa Anj Smith näyttelyn aikuisten pääsymaksun 10 eurosta 11 euroon.

20

20

20

100 %

Päivi Loimaala

Valmistellaan Savisaaren päätös maksujen korotuksesta. Maksujen
korotus voimaan elokuussa 2018. Suunniteltava kompensaatio lasten
ja nuorten toiminta-avustusten jakoon.

70

70

100 %

Pekka P. Paavola

XXXX (kenen) päätös tapahtumien tilavuoromaksujen ja
rakentamisen hintojen korotuksesta. Korotus voimaan elokuussa
2018.

50

50

100 %

Pekka P. Paavola

Suunnitellaan Laikun palvelujen hinnasto. Voimaan 1.1.2019.

15

15

100 %

Toimi Jaatinen

30

30

100 %

Toimi Jaatinen

Liikuntapalvelujen hintojen korotus
4 Tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja
työttömiin

5

Liikunnan tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen
korottaminen

6 Kulttuuritalo Laikun uudet maksulliset palvelut

7

Museon asiantuntijapalvelujen myynti: tutkimus, luonto,
kulttuuriympäristö, taide, museologia

Suunnitellaan ja vastuutetaan toimenpiteet asiantuntijapalvelujen
myynnin lisäämiseksi

10

8 Museon näyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus

Suunnitellaan ja vastuutetaan toimenpiteet näyttelyjen viennin ja
kotimaisen lainaamisen lisäämiseksi

30

30

100 %

Toimi Jaatinen

9 Pääkirjasto Metson ja työväenopiston tilavuokrien hinnankorotus

Tilavuokria on korotettu.

20

20

100 %

Pirkko Lindberg
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Talousohjelman toimenpiteet, Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut
2/2
Lauri Savisaari

# Toimenpide-esitys

Mitä on tehty

Toteutunut
säästö 2018
(1 000 e)

Arvio säästötavoitteen
toteutumisesta
2019 (1 000 e)

Säästötavoite 2019
(1 000 e)

Tot-%

Vastuuhenkilö

AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN
Toiminta-avustusten taso yhteensä (ml. vuokra-avustukset) n. 17,8 me.
Esitetään 500 te leikkausta vuosina 2018-2020.
- 2019-2020: Tre-talo -100 te, muut -100 te
10
- Lisäleikkaus 2019: 50 te (ta-kehys)
- Avustusten leikkausten kohtuullistaminen 2019: 100 te (KV 19.11)

11 Laskettelurinnetoiminnan tuen vähentäminen

Avustusten leikkaus on otettu huomioon vuoden 2018 ja 2019
avustuspäätöksissä.

100

Uudistetun palvelusopimuksen neuvottelu, jossa huomioitu tuen
vähennys.

150

150

100 %

Lauri Savisaari

20

20

100 %

Lauri Savisaari

40

40

100 %

Lauri Savisaari /
palveluyksiköiden
päälliköt

30

30

100 %

Pirkko Lindberg

HENKILÖSTÖ

12 Henkilöstösäästöt

Kirjastopalveluissa on luovuttu osastonjohtajan vakanssista ja
liikuntapalveluissa käyttöpäällikön vakanssista. Nämä ovat jääneet
avoimiksi 1.2. ja 1.3. ja vakanssit on lakkautettu.

13 Hallinnon keventäminen, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö

Toimistopäällikön vakanssista luopuminen tehtävän tultua avoimeksi.

89

MUUT MENOJEN VÄHENNYKSET
Nekalan kirjaston lakkautus, sisältää aineistomäärärahan vähennystä,
14
2018 säästö 39 te, 2019 vaikutus kokovuotinen yht. 93 te

Nekalan kirjaston toiminta vanhassa kiinteistössä loppuu 12/2018
mennessä. Suunniteltua henkilöstösäästöä ei synny, mutta
aineistosta säästetään 10 te. Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
ennustaa kuitenkin pystyvänsä keräämään säästöt muilla keinoin.

39

4

4

100 %

Pirkko Lindberg

15 Aineistomäärärahan vähennys kirjastopalveluissa

Vastuutetaan aineistohankinnasta vastaavalle.

20

20

20

100 %

Pirkko Lindberg

Suunniteltujen supistusten vastuutus ja toimeenpano.

30

53

53

100 %

Toimi Jaatinen

10

10

100 %

Pekka P. Paavola

657

657

100 %

16

Kulta-yksikön (museot, kulttuuripalvelut) toiminnan ja palvelujen
supistukset: näyttelyt, ohjelmat, erityispalvelut

17 Leirivälinevaraston toiminnan lakkauttaminen 2019 alusta

Esitetyt toimenpiteet yhteensä

Leirivälinevaraston toiminnan lakkauttaminen 1.1.2019. Määräraha
vähennetään 2019 kehyksestä.

393
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Avustukset ja muu tuotanto
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
•

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot

Tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman
mukainen.

24

Kirjasto ja kansalaisopisto
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
•

Toimintakate-ennuste on
vuosisuunnitelman mukainen.

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot
sekä hallinnon vyörytykset

25

Kulttuuri- ja taide
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
•

Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman
mukainen.

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot
sekä hallinnon vyörytykset
26

Liikunta ja nuoriso
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
•

Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman
mukainen.

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot
sekä hallinnon vyörytykset
27

Sara Hildénin taidemuseo
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan
•

Toimintakate-ennuste on
vuosisuunnitelman mukainen.

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot
sekä hallinnon vyörytykset

28

Palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportointi
Riskienhallinta

Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot
Kasvatus- ja opetuspalvelut / Vuoden 2018 selonteosta nostoja, joita on edistetty vuonna 2019:
• Otettu pilottiin Notecrow; sähköisen järjestelmän käyttö mahdollistaa riskien keräämisen yksiköistä. Tiedoista saadaan näkymää KOPAtasolta. Viestintä ja raportointi riskeistä paranee työkalun myötä.
• Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu ollaan ottamassa varhaiskasvatuksessa käyttöön. Varhaiskasvatuksen toiminnan ja talouden
yhteensovittaminen paranee, kun johtajien talousosaamisen paranee.
• Johtoryhmässä ollaan sovittu ajankohdat, jolloin johtoryhmässä käsitellään riskiprofiilia, vähintään kerran vuodessa. Lisäksi riskiprofiilia
käsitellään kehittämisryhmissä lokakuussa ja alueellisissa johtoryhmissä vuosittain.
• Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa on resursoitu sisäisillä vakanssien siirroilla. Valvontakäyntejä tehdään säännöllisesti kaikissa
yksiköissä sekä satunnaisesti ennalta ilmoittamatta. Yhteistyötä varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotossa lisätään yksityisten ja
kaupungin omien toimijoiden välillä.
• Hyvää hallintotapaa kehitetään. Kevään 2019 aikana on valmisteltu projektia, jossa viedään kaikki oppilaiden todistukset robotin avulla
Donnaan, joka tarjoaa pysyvästi arkistoitavan järjestelmän.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
• Museoiden kokoelmakeskuksen tekniset- ja sisätilaongelmat haittaavat vakavasti toimintaa.
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