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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika

23.04.2020, klo 16:00 - 17:58

Paikka

Keskusvirastotalo, Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs ja sähköinen
kokous

Käsitellyt asiat
§ 55

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 56

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 57

Pöytäkirjan tarkastus

§ 58

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 59

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2020
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 60

Koronaviruksen leviämiseen liittyvien rajoitustoimien jatkaminen
Tampereen kaupungin toiminnoissa (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 61

Juhannuskylän koulun, Tammerkosken koulutalon
sisäilmakorjausten tarveselvitys ja hankesuunnitelma

§ 62

Maksuttoman varhaiskasvatuksen jakson tarjoaminen huoltajille
18.03. - 13.04.2020

§ 63

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksuttoman jakson jatkaminen sekä asiakasmaksujen
kompensoiminen yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille

§ 64

Karjalan Kaiku ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten
toiminta-avustuspäätökseen

§ 65

Messukylän kirkkokuoro ry:n oikaisuvaatimus
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen

§ 66

Tampereen ratsastusseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntapalvelujen
toiminta-avustuspäätökseen

§ 67

Kuntalaisaloite Tampereen teatterimuseon käynnistämiseksi

§ 68

Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi
päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapikkojen ja leikkipuistojen
suunnittelussa (Liimola ym.)

§ 69

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Helimo Matti, 1. varapuheenjohtaja
Hiitti Antti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Kiemunki Terhi
Kytömäki Jussi, poistui 17:25
Lehtimäki Joni
Salo Hanna
Tapio Noora
Olli Roope, varajäsen
Soro Hannu, varajäsen
Sajakorpi Aku, varajäsen, saapui 16:21
Vallbacka Essi, varajäsen
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Forsström Lotta, nuorisovaltuuston edustaja
Oksa Eveliina, nuorisovaltuuston edustaja
Savisaari Lauri, esittelijä, johtaja
Järvelä Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö
Kuoppala Jussi, kiinteistöpäällikkö, saapui 17:25, poistui 17:34
al-Nassar Islam
Joki Matti
Kovala Seppo
Pursiainen Sirpa
Rauhala Leena, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Matti Helimo

Noora Tapio
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi
28.04.2020

Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä
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§ 55
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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§ 56
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala § 61 ajaksi
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§ 57
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Noora Tapio (varalle
Anne-Mari Jussila ja Antti Hiitti).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 27.4.2020.
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§ 58
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Varajäsen Aku-Paulus Sajakorpi saapui kokoukseen asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Koronavirus-tilannekatsaus
Etä-perusopetuksen poikkeusjärjestelyn toteutuminen, kysely
huoltajille ja oppilaille
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§ 59
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2020 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5985/00.00.03/2019
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2020 pidetään
pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa, seuraavina päivinä
alkaen kello 16.00:
torstai 20.8.2020
torstai 17.9.2020
torstai 29.10.2020
torstai 19.11.2020
torstai 17.12.2020
Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.
Perustelut
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen
voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja
kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai
nähtävissä.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola
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§ 60
Koronaviruksen leviämiseen liittyvien rajoitustoimien jatkaminen Tampereen kaupungin
toiminnoissa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2322/09.05.01/2020
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pormestarin päätös 1.4.2020 § 55 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon
jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden
johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla
on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön
mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Valtioneuvoston 30.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti aiemmin
ilmoitettuja koronaviruksen leviämiseen liittyviä rajoitustoimia jatketaan
Tampereen kaupungissa seuraavasti:
Etäopetus jatkuu Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020
saakka.
Tampereen kaupungin museot, kaupungin ylläpitämät kirjastot,
liikuntapaikat ja nuorisopalveluiden, Tampereen seudun työväenopiston
sekä taiteen perusopetuksen toimipisteet pidetään suljettuina 13.5.2020
saakka. Tampere Filharmonian kevätkauden konsertit perutaan.
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Tampereen
kaupunki kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on
mahdollisuus.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Kristiina Järvelä, Toimi Jaatinen,
Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola
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Liitteet

1 Sikula 23.4.2020 Ote -Pormestarin erityistoimivallan käyttö:
Koronaviruksen leviämiseen liittyvien rajoitustoimien jatkaminen
Tampereen kaupungin toiminnoissa
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§ 61
Juhannuskylän koulun, Tammerkosken koulutalon sisäilmakorjausten tarveselvitys ja
hankesuunnitelma
TRE:2275/10.03.07/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, puh. 040 620 6368, etunimi.
sukunimi@tilapa.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon sisäilmakorjausten
hankesuunnitelma hyväksytään ja tarveselvitys merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta.
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin
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toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 %
hankesuunnitelmasta.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Tammerkosken koulutalo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa
Rautatienkatu 3-5, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-110-0158-2.
Etäisyys Keskustorilta on noin 1 km. Koulu on valmistunut kahdessa
vaiheessa, vanhin osa vuonna 1924 suunnittelijana arkkitehti Magnus
Schjerfbeck. Laajennusosa on valmistunut vuonna 1964 arkkitehti Olavi
Suvitien piirustusten mukaan. Vuonna 1923 valmistuneeseen
rakennukseen on tehty vuosien mittaan useita peruskorjaus- ja
perusparannusluonteisia osakorjauksia. Perusparannusluonteisia
korjauksia on tehty viimeksi 1990-luvulla.
Rakennus on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan.
Koulussa on nyt 603 oppilasta.
Tammerkosken koulutalon vuonna 1924 valmistunut osa kärsii
sisäilmaongelmasta. Kellarikerros on tehtyjen kuntoselvityksien ja -
tutkimuksien mukaan kokonaisuudessaan perusparannusluonteisten
korjausten tarpeessa.
Tuleva hanke käsittää koulun kellarikerroksen sisäilma- ja
rakennekorjaukset, vanhojen alapohjien purkamisen ja uudelleen
rakentamisen, sekä tilamuutostyöt ja LVISA-järjestelmien
perusparannuksen hankealueella. Hankkeeseen sisältyy myös
rakennuksen ulkopuolen sokkelien vesieristystyöt, kellarin huoltoluiskan
korjaukset sekä sadevesiviemäri- ja salaojatyöt. Lisäksi kellaritiloihin
tehdään joitakin toiminnallisia parannuksia.
Tässä hankkeessa tarveselvitys ja hankesuunnitelma on yhdistetty.
Kohteessa ei tulla tekemään tilamuutoksia, jotka vaatisivat
hankesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua. Yhdistämällä tarveselvitys
ja hankesuunnitelma nopeutetaan hankkeen etenemistä ja valmistumista.
Koko rakennuksen perusparannushanke on talonrakennusohjelmassa
ajoitettu vuosille 2028-2029. Alueelta ei löydy muita koulutoimintaan
soveltuvia vapaita tiloja.
Tilan tarve
Juhannuskylän koulun oppilasmäärä on pysynyt hyvin tasaisena viime
vuosien ajan. Väestösuunnitteen (2020) mukaan oppilasmäärä on
kasvussa Juhannuskylän koulupolun alueella. Koulun painotusten vuoksi
kouluun tulee oppilaita myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
Juhannuskylän yhtenäiskoulu pysyy palveluverkossa myös
tulevaisuudessa. Korjaukset ovat välttämättömät, jotta
perusopetuspaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille.
Tammerkosken koulutaloon saadaan korjausten myötä lisättyä tilat
keskustan alueelliselle tuen luokalle.
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Aikataulu
Toteutussuunnittelua on tehty samanaikaisesti tarveselvitys- ja
hankesuunnittelutyön kanssa. Toteutussuunnitelmat pyritään
viimeistelemään kevään aikana ja toteutussuunnitelma ja
toteutuskustannukset tuodaan lautakuntiin hyväksyttäväksi kevään 2020
aikana. Hanke pyritään aloittamaan alkukesän 2020 aikana. Tämä
mahdollistaisi toiminnan kannalta haastavien purku- ja
maanrakennustöiden toteuttamisen pääasiassa kesäsulun aikana.
Varsinaiset rakennustyöt toteutetaan 2020 syksyn ja 2021 talven aikana.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Nykyinen asemakaava on vuodelta 1984. Koulun tontin koko on 4.754
m2. Kulkuyhteys tontille on Vuorikadun ja Huhtimäenkadun puolelta.
Tontilla on henkilökunnan autopaikkoja yhteensä 35 kpl. Asemakaavassa
ei ole määräyksiä polkupyöräpaikoista.
Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Joitakin toiminnallisuutta
ja oppimisympäristöä parantavia muutoksia tehdään osassa kellaritiloista.
Rakennuksen kellaritiloissa todetut ongelmia aiheuttavat tai
vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan
oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä
huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja sisäilman
laadun paranemiseen. Talotekniset järjestelmät hankealueella
perusparannetaan.
Investointi- ja käyttökustannukset
Suunnitelmien, tilaohjelman ja esiselvitysten perusteella tehdyissä
laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon: 1.431.000 €, (188
€/brm2) alv 0% sisältäen suunnittelun, rakennuttamispalkkion ja 8,5 %
lisätyövarauksen.
Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus,
joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja
ylläpitovuokrista.
Korjausten valmistuttua vuonna 2020 koko rakennuksen vuosivuokra on
yhteensä 1.044.740 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille
seuraavasti: opetuspalvelut 1.011.774 euroa, avopalvelut 8.146 euroa ja
Pirkanmaan Voimia Oy 24.820 euroa.
Investoinnin aiheuttama pääomavuokra on 85.860 euroa/vuosi. Koko
rakennuksen uusi pääomavuokra on yhteensä 727.618 euroa vuodessa,
joista opetuspalveluiden ja avopalveluiden osuus on 714.106 euroa
vuodessa. Rakennuksen ylläpitovuokra, 252.843 €/vuosi, tontin vuokra
52.973 €/vuosi.
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Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,
hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti
siten, kuin asunto- ja kiinteistölautakunta on 25.3.2020 § 36 sisäisten
vuokrien hinnoittelun periaatteista päättänyt.
Hanke toteutetaan pienten investointien sisäilmaolosuhdemäärärahoilla.
Toiminnan kustannukset
Juhannuskylän koulun perusopetuksen henkilökunnan määrä on tällä
hetkellä 76, josta Tammerkosken koulutalossa työskentelee n. 54
henkilöä. Palkkauskustannukset ovat yhteensä 3,3 milj. euroa/vuosi, josta
Tammerkosken koulutalon osuus on noin 2,3 milj. euroa. Korjausten
jälkeen Tammerkosken koulutalossa aloittaa keskustan alueellinen tuen
luokka. Siitä johtuvaan palkkamenojen kasvuun (n. 68.000 €) on
varauduttu.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu
Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen,
Kirsi Lahtinen, Petri Fihlman, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka
Kauppinen, Antti Lakka, Jussi Kuoppala
Liitteet

1 Liite 23.4.2020 Sikula Juhannuskylän koulu, Tammerkosken koulutalo
kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteelliset korjaukset_tarveselvitys ja
hankesuunnitelma
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§ 62
Maksuttoman varhaiskasvatuksen jakson tarjoaminen huoltajille 18.03. - 13.04.2020
TRE:2048/02.04.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, palvelupäällikkö Elli Rasimus,
puh. 050 523 7386, 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
Pormestarin päätös 17.3.2020 § 46 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden
johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla
on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös kunnes hallintosäännön
mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan sivistys- ja
kulttuurilautakunta on varhaiskasvatuslain mukainen kunnan
monijäseninen toimielin, joka päättää palveluista ja tuotteista perittävien
maksujen hyväksymisestä.
Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset
häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän
jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.
Häiriötilanteiden johtoryhmä käsitteli asian 17.3.2020.
Valtioneuvoston linjauksen mukaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt
ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin
turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön
lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille
työssäkäynti.
Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on
mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Tampereen
kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen, eppukerholaisten sekä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan huoltajille tarjotaan
mahdollisuus maksuttomaan jaksoon 18.3.- 13.4.2020. Tämä tarkoittaa
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sitä, että lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai
kerhotoimintaan kyseisenä aikana. Huhtikuun asiakasmaksua ei tällöin
peritä.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Kirsi Lahtinen, Elli Rasimus, Tanja
Moisala, Pia Mikkola, Katri Mantere, Mikko Kanerva
Liitteet

1 Sikula 23.4.2020 Ote -Maksuttoman varhaiskasvatuksen jakson
tarjoaminen huoltajille 18.03. - 13.04.2020
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§ 63
Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttoman jakson
jatkaminen sekä asiakasmaksujen kompensoiminen yksityisille varhaiskasvatuksen
palveluntuottajille
TRE:2048/02.04.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja asiakaspalvelupäällikkö Katri
Mantere, puh. 040 849 2107, 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
Pormestarin päätös 2.4.2020 § 53 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden
johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla
on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön
mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.
Pormestarin päätöksellä 17.3.2020 § 46 perheille on myönnetty vapautus
huhtikuun asiakasmaksusta, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta
13.4.2020 saakka. Maan hallitus on 30.3.2020 jatkanut poikkeustilaa
13.5.2020 saakka.
13.4.2020 asti myönnettyä varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksutonta jaksoa jatketaan 13.5.2020 asti ja
tarvittaessa 31.5.2020 asti, myöntämällä toukokuu maksuttomaksi ja että
yksityisille varhaiskasvatuksen palvelutuottajille kompensoidaan
asiakasmaksujen menetys 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti,
mikäli asiakkaille myönnetään huhtikuu ja toukokuu maksuttomina.
Lisäksi yksityisenhoidon tukea ja palveluseteliä maksetaan 13.5.2020 asti
tai tarvittaessa 31.5.2020 asti.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Kirsi Lahtinen, Elli Rasimus, Tanja
Moisala, Pia Mikkola, Katri Mantere, Mikko Kanerva
Liitteet
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1 Sikula 23.4.2020 Ote -Pormestarin erityistoimivallan käyttö:
Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksuttoman jakson jatkaminen sekä asiakasmaksujen kompensoiminen
yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille
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§ 64
Karjalan Kaiku ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:7/12.03.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Karjalan Kaiku ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessaan 19.3.2020 tekemään päätökseen (40 §)
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2020.
Lautakunnan 24.10.2019 hyväksymien arviointikriteereiden mukaan
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia voidaan myöntää
Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin
eri osa-alueilla.
Toiminta-avustusta ei myönnetty Karjalan Kaiku ry:lle, koska yhdistys
ilmoitti hakemuksessaan jäsenmääräkseen sekä toimijoiden
kokonaismääräksi yhteensä 23 toimijaa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
hyväksymien arviointikriteerien mukaan toiminnan piirissä tulee olla
vähintään 30 aktiivista toimijaa. Yhdistykselle on myönnetty toiminta-
avustusta aikaisempina kahtena vuotena 400€.
Karjalan Kaiku ry kokee päätöksen suurena vääryytenä ja ilmoittaa
jäsenmääränsä pysyneen kutakuinkin samana aiempinakin vuosina.
Yhdistys viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan ja on vanhin
Suomessa yhtäjaksoisesti toiminut karjalaista kulttuuria ja musiikkia
vaaliva kuoro.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Susanna Lundström, Elise Pedersen
Liitteet
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§ 65
Messukylän kirkkokuoro ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:7/12.03.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, 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
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Messukylän kirkkokuoro ry vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 19.3.2020 tekemään päätökseen
(40 §) kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2020.
Lautakunnan 24.10.2019 hyväksymien arviointikriteereiden mukaan
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia voidaan myöntää
Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin
eri osa-alueilla.
Toiminta-avustusta ei myönnetty Messukylän kirkkokuoro ry:lle, koska
toiminta-avusta ei myönnetä kaupunginhallituksen hyväksymien
avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaisesti uskonnon
harjoittamiseen. Toiminta-avustushakemuksesta sai sen käsityksen, että
yhdistys hakee ensisijaisesti avustusta kuoronjohtajan sovittamista ja/tai
säveltämistä lauluista toteutetun äänitteen tekemiseen.
Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustusta ei voida myöntää
äänitteiden tai muiden julkaisujen valmistamiseen, vaan yhdistysten
perusharrastustoimintaan, joka ei kuitenkaan voi liittyä uskonnon
harjoittamiseen.
Messukylän kirkkokuoro ry:n toiminnan kerrottiin hakemuksessa
tarjoavan matalan kynnyksen hengellisen kuorolaulun
harrastusmahdollisuuden ikään ja sukupuoleen katsomatta. Lisäksi
hakemuksesta sai sen käsityksen, että yhdistyksen konserttitoiminta
keskittyy kirkollisiin tilaisuuksiin, kuten säännöllisiin kuukausittaisiin
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esiintymisiin messuissa. Yhteistyötä seurakuntien kanssa on monilla
kuoroilla, mutta se ei ole toiminta-avustusten piirissä olevien kuorojen
ydintoimintaa.
Messukylän kirkkokuoro ry:n kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että
yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää
seurakunnan toimintaan soveltuvaa hengellistä musiikkia ja edistää
paikkakunnan kirkkomusiikkitoimintaa. Tarkoituksen mukaista toimintaa
heille on "järjestää laulu- ja soittoharjoituksia sekä musiikkitilaisuuksia"
sekä "hoitaa yhteyksiä musiikki- ja muihin järjestöihin vastaavilla tavoilla".
Yhdistys katsoo, että päätöksen perustelu loukkaa avustusta hakeneen
yhdistyksen ja siinä laulua harrastavien ihmisten uskonnonvapautta.
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että Messukylän kirkkokuoro ry:llä on
resursseja yhteen suurempaan omaehtoiseen tapahtumaan tai
aktiviteettiin vuodessa. Vuonna 2019 heidän ponnistuksensa oli
kantaattikonsertti ja vuonna 2020 se on kuoromusiikin julkaiseminen
muille alan harrastajille jaettavaan muotoon. Harjoittelun motivaatiota
pitää yllä mahdollisuus esiintyä 5-6 kertaa vuodessa seurakunnan
tilaisuuksissa. Tämä sama seurakunnan tilaisuuksissa esiintymisen
mahdollisuus on yhdistyksen käsityksen mukaan myös muutamilla muilla
avustusta anoneilla ja saaneilla kuoroilla toimintasuunnitelmissaan.
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että päätöksen valmistelijan kanssa
käydyn kirjeenvaihdon perusteella he ovat ymmärtäneet, että
avustushakemuksen painopisteenä olleita äänitteen julkaisukustannuksia
ei tulkita tavoitteellisen toiminnan kuluiksi. Oikaisuvaatimuksessa myös
todetaan, että valmistelijan käsitys siitä, että yhdistyksen pääasiallinen
konserttitoiminta keskittyisi kirkollisiin tilaisuuksiin, on sinänsä väärä, sillä
yhdistyksen järjestämät konsertit ovat perinteisesti jotain muuta, kuten
esimerkiksi kantaattikonsertti 2019. Oikaisuvaatimuksen mukaan
jumalanpalveluksissa laulamisella saadaan esiintymisvarmuutta,
kompensoidaan harjoitustilan tilavuokra ja saadaan lisämotiivia
harjoitteluun omia konsertteja varten.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tavoitteellisen toiminnan kuluiksi
voitanee hyväksyä toteutunut osallistumiskulu kuorokurssille
summaltaan 330€ . Yhdistys vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että
Messukylän kirkkokuoro ry:lle myönnetään 330€ toiminta-avustus.
Asian liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 24 §:n 32. kohdan perusteella.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Susanna Lundström, Elise Pedersen
Oheismateriaali
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§ 66
Tampereen ratsastusseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntapalvelujen toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:10/12.04.00/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen ratsastusseura ry vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 19.3.2020 tekemään päätökseen (§
45) liikuntapalvelujen toiminta-avustuksista vuodelle 2020. Yhdistys haki
toiminta-avustusta aiempaa suuremmalle summalle johtuen seuralle
langenneista maanparannuskustannuksista.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toiminta-avustusten
arviointikriteerien (sikula 24.10.2019) perusteella Tampereen
ratsastusseura ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta vuodelle 2020
edellistä vuotta vastaava summa. Myönnetty avustus vastaa täysin
arviointikriteereistä muodostuvaa summaa. Toiminta-avustuksista ei
voida myöntää avustusta muuhun kuin kriteerien mukaiseen toimintaan
ja maanparannuskustannukset sekä investoinnit eivät kuulu toiminta-
avustusten piiriin.
Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.
Tiedoksi
Tampereen ratsastusseura ry
Liitteet
Oheismateriaali
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§ 67
Kuntalaisaloite Tampereen teatterimuseon käynnistämiseksi
TRE:847/12.03.00/2020
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen Teatterimuseo ry:n aloitteeseen annetaan perustelutekstissä
oleva vastaus.
Perustelut
Tampereen Teatterimuseo ry esittää aloitteessaan, että Tampereen
kaupunginhallitus käynnistää jo 1950-luvulta alkaen suunnitellun
Tampereen teatterimuseon toiminnan. Yhdistyksen taustalla on
tamperelaisista eläkkeellä olevista teatterintekijöistä koostuva Eino-klubi.
Aloitteen liitteenä on useita otteita kaupungin eri toimielinten 1950-,
1960- ja 1970-luvulla tekemistä päätöksistä ja linjauksista teatterimuseon
valmistelemiseksi. Aloitetta perustellaan mm. sillä, että Tampereella on
kansainvälinen maine teatteripääkaupunkina. Lisäksi Tampere on
aloitteen tekijöiden mukaan ainoa kaupunki maailmassa, jossa toimivat
ammatti- ja harrastajateatterien rinnalla sekä kehitysvammaisten että
näkövammaisten teatterit. Tampereen teatterimuseo toimisi alueellisena
teatterimuseona yhteistyössä Suomen Teatterimuseon kanssa.
Tampereen kaupunginhallitus päätti 17.8.1959 (2042 §) asettaa
toimikunnan tutkimaan ja valmistelemaan Suomen Teatterimuseon
perustamista Tampereelle. Suomessa ei noihin aikoihin ollut
valtakunnallista teatterimuseota. Toimikunta totesi, että "on olemassa
painavia syitä ja hyviä edellytyksiä, jotka puoltavat teatterimuseon
perustamista Tampereelle". Toimikunnan kirjeen pohjalta
kaupunginhallitus päätti 23.5.1961 (1317 §) myöntää 250.000 mk
määrärahan toimikunnalle teatterimuseon esineistön keräämistä varten.
Myöhemmin samana vuonna (28.12.1961, 3217 §)) kaupunginhallitus
päätti perustaa Tampereen kaupungin teatterimuseon ja osoittaa sen
toimintaan 300.000 mk määrärahan.
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Tampereen teatterimuseolle ei koskaan ole osoitettu erillistä museotilaa,
henkilökuntaa ja kokoaikaisen, ammattimaisen museotoiminnan
edellyttämää määrärahaa. Teatterimuseotoimikunnan toimesta
järjestettiin kesällä 1962 Tampereen Teatterin lämpiössä Tampereen
teatterielämää esittelevä näyttely, johon tutustui 6 500 henkilöä.
Samanlainen näyttely järjestettiin Tampereen kirjastotalossa kesällä 1963.
Teatterimuseo on mainintana mukana myös kaupunginvaltuuston
päätöksessä 18.12.1968 (8 §), joka koski kaupungin museotoiminnan
kehittämistä ja johtamista varten perustettavaa Tampereen kaupungin
museolautakuntaa. Muina päätöksen perusteluosassa mainittuina
tamperelaisina museoina olivat Hämeen museo, luonnontieteellinen
museo, teknillinen museo, Lenin-museo, koulumuseo, Haiharan
nukkemuseo, Tampereen taidemuseo, Hiekan taidemuseo, nykytaiteen
museo, siirtolapuutarhamuseo, puhelinmuseo, ilmailumuseo,
lehdistömuseo, saunamuseo, työläismuseo, ulkomuseo, kirkkomuseo,
kenkämuseo, sosiaalihuollon historiaa esittelevä kokoelma sekä
kaupunginmuseo. Museolautakunnan perustaminen oli kunnallisen
museotoimen käynnistymishetki Tampereella. Suuri osa tuolloin
tunnistetuista erillisistä museokokonaisuuksista on tullut osaksi
Tampereen kaupungin museoiden toimintaa. Osa puolestaan jatkaa
Tampereella tai muualla ammattimaisina erikoismuseoina. Omaa
teatterimuseota Tampereelle ei koskaan ole syntynyt, vaikka sellaista
vakavissaan on valmisteltu, erityisesti 1960-luvulla
teatterimuseotoimikunnan toimesta.
Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatisen ja historiallisten
museoiden johtaja Marjo-Riitta Saloniemen lausunto aloitteeseen:
"Teatterit ovat erittäin tärkeä osa Tampereen kulttuuritarjontaa, ja ne
ovat tärkeitä myös kaupungin vetovoimalle ja imagolle. Luontevimmat ja
kustannustehokkaimmat paikat teatterin historian esittämiseen ovat
teattereiden omat tilat.
Erillisen teatterimuseon tilantarve olisi 600–700 neliömetriä (pysyvä
näyttely ja vaihtuvien näyttelyiden tila), lisäksi toimintamenoja aiheutuisi
avoinnapidon ja asiakaspalvelun sekä kokoelma-, tutkimus- ja
näyttelytoiminnan kustannuksista.
Museot kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta siinä missä teatterit, ravintolat,
urheilutapahtumat ja elokuvatkin, eikä nykymaailmassa menestyvä
museo voi olla vuodesta toiseen samana pysyvä näyttely. Siihen on
liityttävä korkealaatuinen erikoisnäyttelytoiminta, joka ottaa huomioon
myös eri asiakassegmentit. Tämä puolestaan edellyttää ammatillista
tutkimusresurssia. Lisäksi näyttelytoiminnassa tarvitaan monenlaista
erikoisosaamista, kuten AV- tai visuaalista suunnittelua.
Helsingissä toimii jo teatteritaiteeseen keskittynyt valtakunnallinen
erikoismuseo, Suomen teatterimuseo. Niinpä Tampereelle perustettava
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uusi museo tuskin tulisi saamaan toiminnalleen esimerkiksi opetus- ja
kulttuuriministeriöltä minkäänlaista taloudellista tukea, vaan
rahoitusvastuu jäisi kokonaan Tampereen kaupungin harteille.
Parhaillaan museokeskus Vapriikissa esillä oleva Teatterikaupunki-
näyttely on vahvistanut käsitystä, että sinänsä arvokas vapaaehtoistyö voi
kattaa korkeintaan 10 % museon henkilöstöresurssitarpeesta.
Kaupungilla ei ole museokäytössä teatterimuseon tarvitsemaa tilaa eikä
myöskään tilaa sen kokoelmille. Näyttelyohjelmat on suunniteltu ja
sovittu vuosiksi eteenpäin ja ohjelmistolle asetetut kävijämäärä- ja
tulotavoitteet edellyttävät monipuolisuutta, riittävää vaihtelua ja
huipputason näyttelysuunnittelua näyttelyihin liittyvine
ohjelmapalveluineen. Museoiden on lujitettava kansainvälistä
mainettaan, kuten teatterit vaalivat Tampereen
teatteripääkaupunkimainetta. Kilpailu asiakkaista on kovaa.
KARKEA KUSTANNUSARVIO TEATTERIMUSEON TOIMINNASTA / VUOSI:
Näyttelytilojen vuokra, 600 neliömetriä: 12 x 12.97€/m2/kk x 600= 93 384
€
Kokoelmatilat, olosuhdekontrolloitua tilaa, 200 neliömetriä: 12 x 11.69 €
/m2/kk x 200=27 816 €
Siivous: 12 x 0,76€/m2/kk x 800=7 296 €
Valvonta/lipunmyynti, 2 htv sivukuluineen = 2 x 34 000 € = 68 000 €
Tutkija sivukuluineen 1 htv = 40 000 €
Tilan kunnossapitokustannukset /vuosi = 8 000-10 000 €
Vaihtuvan näyttelyn kustannukset 1 /vuosi = 40 000-80 000 € (arkkitehti,
rakentajat, rakennusmateriaalit, tulosteet, käännökset, AV, AR, VR, valot,
konservointi)
Lisäksi tarvitaan kassajärjestelmä laitteineen, tietokoneita (ohjelmat,
lisenssit), jne.
Vuositasolla karkea arvio vaadittavasta rahoituksesta on 160 000 -
200 000 €.
Summaan ei sisälly uuden teatterimuseon rakentamista, vaan ainoastaan
sen vuosittaisen toiminnan rahoittamisen kustannukset. Uuden museon
rakentaminen kaikkine vaadittavine infroineen (tietoliikennejärjestelmät,
näyttelyvalot, vitriinit ja muut rakenteet, näyttelysuunnittelu, AV-
suunnittelu, sähkösuunnittelu, esitystekniikka) maksaa vähintään noin
4 000 €/m2, yhteensä 240 000 €. Kokoelmatilat ja niiden mahdollinen
kalustaminen eivät ole tässä laskelmassa mukana."
Teatterimuseon johtaja Raija-Liisa Seilon lausunto aloitteeseen
(kommenttina Tampereen Teatterimuseon perustamista koskeviin Marjo-
Riitta Saloniemen esittämiin arvioihin):
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"Mielestäni Marjo-Riitta Saloniemen arvio mahdollisen museon
toimintakuluista on hyvin järkeenkäypä, sanoisin aivan minimi.
Kansainvälinen museoiden kattojärjestö ICOM määrittelee puitteita ja
edellytyksiä ammatilliselle museotoiminnalle. Ne ovat varsin kattavat, ja
suuri osa suomalaisistakin museoista noudattaa niitä, toki niitä voi
varioida ja varioidaankin.
Lähtökohtaisesti suomalaisilla museoilla kuitenkin edellytetään olevan
omat kokoelmat, niiden hallintajärjestelmä, mahdollisuus esitellä niitä
julkisesti, asianmukaiset tilat sekä ammattitaitoinen henkilökunta.
Teatterimuseo ei suoraan ota kantaa Tampereen
teatterimuseohankkeeseen, mutta pyynnöstä kerron, mistä kaikesta
osasista Teatterimuseon toiminta koostuu. Lisäksi korostan, että
Teatterimuseolla on vilpitön tavoite toimia niin, että koko suomalainen
teatterikenttä on edustettuna niin kokoelmissa, arkistossa, näyttelyissä
kuin muussa ohjelmassa. Yhteistyö erityisesti tamperelaisten museoiden
ja alan toimijoiden kanssa on ollut lähivuosina vilkasta ja monipuolista ja
molempien osapuolten toimintaa rikastuttavaa.
Taustaa:
Helsingissä toimii vuonna 1962 perustettu Teatterimuseo, joka erittäin
perusteellisen arvioinnin ja yhdessä Museoviraston kanssa neuvoteltujen
kehitysneuvottelujen jälkeen hyväksyttiin esittävien taiteiden
valtakunnalliseksi vastuumuseoksi 1.1.2020 alkaen. Valtakunnallisia
vastuumuseoita on maassa kaikkiaan 17.
Museon vastuualueeseen kuuluvat ooppera, teatteri, tanssi sekä nyt
uusina myös sirkus ja esitystaide, joiden osalta tallennuksesta vastaavaa
museota ei aiemmin ollut lainkaan.
Valtakunnallinen vastuumuseo
Toiminnan laaja-alaisuus ja eri alojen asiantuntemus olivat
valtakunnallisen vastuumuseo-statuksen yksi keskeinen edellytys;
museon 10 vakituisesta työntekijästä valtaosalla on teatterialan
korkeakoulututkinto, osalla AMK-tutkinto, alan tuntemuksen lisäksi osalla
(allekirjoittanut mukaan lukien) on museologian opintoja. Museo on
kaksikielinen ja toimii pääsääntöisesti sekä kotimaisilla kielillä että
englanniksi. Kaikkiaan eri tehtävissä eri pituisissa työsuhteissa vuoden
mittaan museossa työskentelee noin 50 henkeä.
Toinen edellytys olivat realistiset mahdollisuudet selviytyä vastuullisesta
tehtävästä. Teatterimuseolla on noin 1.300 neliötä, joissa säilytämme
kokoelmia aina 150 vuoden ajalta, arkistoja, siellä on tutkijasali, pakastin
ja kolme eri olosuhtein varustettua valokuva ja tallennemakasiinia.
Hallinnollisia tiloja on n 200 neliötä sekä näyttelytilat Kaapelitehtaalla,
jotka ovat n. 1.100 neliötä. Museon vuosibudjetti on n. 1,25-1,35
miljoonaa euroa, josta oman toiminnan tuotto on noin 300 000-350 000
euroa.
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Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta
Museo ylläpitää alan kansainvälisiä yhteyksiä monin tavoin. Olemme
mukana eri organisaatioissa ja myös näyttely-yhteistyötä tehdään:
esimerkkinä yhteispohjoismaisena hankkeena toteutettava
Tanssinäyttely, joka keskittyy erityisesti sosiaaliseen tanssiin ja siirtyy ensi
vuoden alusta Tukholmasta Suomeen. Ajankohtainen on myös Erasmus+
rahoitteinen teatterikasvatushanke, jossa ovat mukana Portugali, Turkki
ja Unkari. Se päättyy kuluvana vuonna, ja sille suunnitellaan jatkoa.
Valtakunnallinen toiminta on koko museon ydin.
Museon näyttelyitä ja julkaisuja on verkossa sekä kiertueella (Tällä
hetkellä mm. näyttely ”Unelmien kuteet” Harjavallassa). Museolta on
myös jatkuvasti kokoelmalainoja muissa ammatillisissa museoissa.
Vuosittain pyrimme paneutumaan vähintään yhden suomalaisen
teatterin historiaan jalkautumalla myös paikan päälle. Vuonna 2018 se oli
Kajaanin Teatteri, viime vuonna käynnistyi Kansallisteatterin arkistojen ja
pukukokoelmien kartoitus, jotka piti siirtää remontin alta. Myös
tamperelaisen sirkusentusiastin Markku Aulangon kokoelmia kartoitettiin.
Teatterimuseo kutsuu ja ottaa vastaan teemojen mukaan myös muiden
museoiden näyttelyjä.
Eri teatterin osa-alueita pyrimme tallentamaan sekä osallistamalla
kenttää, että kohdistamalla itse huomiota eri teemoihin. Vuonna 2019
toteutettiin mm. suuri tallenneprojekti, jossa haastateltiin 19
pukusuunnittelijaa, joiden valmistuminen ajoittuu vuosille, jolloin koko
ammatti itse asiassa koko maassa vasta muotoutui. Haluamme tehdä
nähtäväksi myös kaiken sen, mitä teatteriesitys edellyttää
valmistuakseen. Jos näyttämöllä on kaksi henkilöä, taustavoimissa on
varmasti 20!
Teatterikasvatus on Teatterimuseon painoalue, museo järjestää satoja
työpajoja ja teatterikursseja vuosittain. Toisaalta monipuolista
oppimateriaalia kuten esim. ”Teatterin ABC” on tuotettu verkkoon
kaikkialla maassa hyödynnettäväksi
Tampereen painava merkitys Teatterimuseon toiminnassa
Tampere on teatterikaupunki, joten tamperelaisen teatterin esittely ja
taltiointi on Teatterimuseolle tärkeää. Määrällisesti Tampere
Teatterimuseon ”toiminta-alueena” on ehdottomasti toiseksi laajin ja
monipuolisin pääkaupunkiseudun jälkeen. Yhteistyötä sekä teattereiden,
taiteilijoiden että museoiden kanssa on paljon ja se on monipuolista.
Juuri nyt ajankohtaisia ovat helmikuussa avautunut Työväen
Näyttämöiden liiton 100-vuotisjuhlanäyttely, joka nyt on avoinna
Helsingissä, ja siirtyy sieltä syksyllä Työväenmuseo Werstaaseen, sekä
Vapriikin Hair-näyttely, joka puolestaan siirtyi Vapriikista Helsinkiin ja on
juuri nyt esillä Kaapelitehtaalla.
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Kokoelmalainat ovat osa toimintaa; Osa Teatterimuseon
Muumikokoelmasta (museon kokoelmat keskittyvät Janssoniin erityisesti
teatterintekijänä..) matkusti pari vuotta sitten Tampereen Muumimuseon
näyttelyn mukana Japanissa, Tampereella Teatterimuseon kokoelmia on
juuri nyt lainassa mm. Vapriikin teatterinäyttelyssä.
Tallennustoiminnassakin haluamme nostaa esiin Tampereen oman
identiteetin ja historian, jonka haluamme säilyvän monimuotoisena.
Vuoden 2018 teemana tallensimme kansalaissotaa käsitteleviä
teatteriesityksiä koko maassa, erityisesti keskityimme Tampereen
Teatterin ”Teatteri taistelussa” -esitykseen, josta mm. saimme materiaalia
kokoelmiin ja taiteilijatapaamisessa vieraili esityksen käsikirjoittaja ja
ohjaaja Anna-Elina Lyytikäinen, myös säännöllisissä taiteilijatapaamisissa ”
tamperelaisittain profiloituneita” vierailee säännöllisesti.
Summa summarum
Teatterimuseossa toivomme, että myös tamperelainen teatterikenttä
kokisi Teatterimuseon omakseen ja käymme, kuten tähänkin asti,
mieluusti jatkuvaa vuoropuhelua tavoitteista, sisällöistä ja muodoista.
Tiedämme, että ammattimainen museotoiminta on myös melkoisia
resursseja vaativaa, Teatterimuseon resurssit ovat nekin erittäin rajalliset,
mutta sellaisinakin koko maan esittävien taiteiden kentän käytössä.
Kenttä on laaja, puolentoista vuosisadan aikana kertynyt materiaali eri
puolilla maata valtava. Jos Tampereen kaupunki päättää
lisäpanostuksesta erityisesti tamperelaisen teatterikentän tallentamiseen,
annamme mieluusti asiantuntemuksemme käyttöön, toisaalta
kannustaisin pohtimaan, minkälainen ”hajauttaminen” on järkevää."
Edellä kuvatun ja asiaan saatujen lausuntojen perusteella erillisen
teatterimuseon perustaminen Tampereelle ei ole tarkoituksenmukaista.
Teatteritaiteella ja tamperelaisilla teattereilla on keskeinen asema
kaupungin kulttuuritarjonnassa, imagossa ja elinvoimaisuuden kannalta.
Teatteriteemaiset näyttelyt tulevat varmasti olemaan tärkeä osa
kaupungin museoiden näyttelytarjontaa tulevaisuudessakin.
Teatteriaiheisen kokoelman keräämisen ja tallentamisen osalta
valtakunnallinen vastuu on Teatterimuseolla, joka huomioi omassa
kokoelma- ja näyttelytoiminnassaan Tampereen teatterit niille kuuluvalla
painoarvolla. Paikallinen kokoelmatyö on arvokasta, ja sen tulosten
tallentamisesta ja hyödyntämisestä on sovittava erikseen Teatterimuseon
ja muiden museoiden, myös Tampereen kaupungin museoiden kesken ja
kanssa.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan
tehtävänä on järjestää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja lautakunta
vastaa kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolitiikan suuntaviivojen
määrittelystä ja ohjauksesta.
Tiedoksi
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Tampereen Teatterimuseo ry/Esko Raipia, Toimi Jaatinen, Marjo-Riitta
Saloniemi
Liitteet

1 Sikula_Liitteet anomukseen
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
2 Sikula Nimilista (84 kpl)
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
3 Sikula 23.4.2020 Tampere Eino-Klubin kirje/anomus 02.12.2019
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§ 68
Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien, koulujen ja
lähiliikuntapikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa (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
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
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.
Kokouskäsittely
Antti Hiitti teki seuraavan esityksen asian palauttamiseksi uudelleen
valmisteltavaksi: "Esitän että asia palautetaan valmisteluun niin, että
aloitteeseen pyydetään lausunto myös kaupunkiympäristön
palvelualueelta huomioiden lasten osallisuusnäkökulma."
Varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti Hiitin esitystä. Palautusesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
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
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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
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
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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
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
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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.
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.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 69
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:
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 44 Starttiraha-avustuksen myöntäminen ryhmäperhepäiväkodille,
15.04.2020
§ 36 Etäopetusjakson aikana opettajille oman puhelimen käytöstä
maksettava kertakorvaus, 20.03.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 15 Tampere-taloon rakennetun Muumi-museon näyttelyarkkitehtuuri ja
museotekniikka -option käyttö, 02.04.2020
§ 18 Avustusennakko: Tampereen Tennisseura ry, 16.04.2020
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 40 Tuotantotuki - Tästä tulee niin hieno maailma ry, 17.03.2020
§ 41 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 17.03.2020
§ 42 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten Tuki ry, 17.03.2020
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Kunnallisvalitus
§64, §65, §66
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§59, §60, §62, §63, §67, §68
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 §)
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Oikaisuvaatimus
§61
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

