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Aika

22.04.2021, klo 16:00 - 19:34

Paikka

Keskusvirastotalo, Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs ja sähköinen
kokous

Käsitellyt asiat
§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 69

Pöytäkirjan tarkastus

§ 70

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 71

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikauden jatkuminen
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 72

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma

§ 73

Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen
toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset

§ 74

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen
valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 98.
vuosikokoukseen

§ 75

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen
valtakunnallisille kotiseutupäiville

§ 76

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen
Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville

§ 77

Karanteenista johtuvien asiakasmaksumenetysten
kompensoiminen palveluntuottajille

§ 78

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
sekä lastensuojelun avohuollon toimenpiteenä järjestettävän
varhaiskasvatuksen maksuttomuus

§ 79

Oppilaanohjaajan virkojen perustaminen sivistyspalvelujen
palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään

§ 80

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Helimo Matti, 1. varapuheenjohtaja
al-Nassar Islam, saapui 18:57
Hiitti Antti
Joki Matti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Kiemunki Terhi
Lehtimäki Joni
Sajakorpi Aku
Tapio Noora
Saarikangas Sanna, varajäsen
Tynkkynen Ville, varajäsen, saapui 17:58, poistui 19:03
Vallbacka Essi, varajäsen
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Pursiainen Sirpa, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:57
Forsström Lotta, nuorisovaltuuston edustaja
Markkula Maria, nuorisovaltuuston edustaja
Savisaari Lauri, esittelijä, johtaja
Järvelä Kristiina, perusopetusjohtaja
Lindberg Pirkko, kulttuurijohtaja, poistui 19:19
Paavola Pekka P., liikunta- ja nuorisojohtaja, poistui 19:03
Rasimus Elli, varhaiskasvatusjohtaja
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, poistui 17:35
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 16:08, poistui 16:44
Laurila Jaakko, kehittämispäällikkö, saapui 17:02, poistui 17:35
Tiirikainen Mikko, kehittämispäällikkö, saapui 16:45, poistui 17:35
Ahonen Juha, Intendentti, saapui 17:22, poistui 17:35
Huovila Arto, hankearkkitehti, saapui 17:54, poistui 19:03
Keisu Tero, hankeinsinööri, saapui 19:04, poistui 19:13
Kytömäki Jussi
Rauhala Leena
Salo Hanna

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kalle Kaunisto
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sofia Julin

Anne-Mari Jussila

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi
27.04.2021

Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä
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§ 67
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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§ 68
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
intendentti Juha Ahonen, koordinaattori Elina Kalliohaka,
kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja kehittämispäällikkö Mikko
Tiirikainen § 70 ajaksi
hankearkkitehti Arto Huovila § 72 ajaksi
hankeinsinööri Tero Keisu § 73 ajaksi
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§ 69
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia Julin ja Anne-Mari Jussila (varalle
Terhi Kiemunki ja Joni Lehtimäki).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 26.4.2021.
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§ 70
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Intendentti Juha Ahonen, koordinaattori Elina Kalliohaka,
kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen
olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen.
Perustelut
Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Koulujen suunnitteluohje (Elina Kalliohaka)
Sivistyspalveluiden toiminnan ja talouden suunnittelu –
lähetekeskustelu
Koronavirus-tilannekatsaus
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§ 71
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikauden jatkuminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2794/00.00.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, 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
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikauden jatkuminen merkitään
tiedoksi.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
myönnetään uuden toimielimen valintaan asti perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelälle, va. kulttuurijohtaja Pirkko Lindbergille, liikunta- ja
nuorisojohtaja Pekka P. Paavolalle, varhaiskasvatusjohtaja Elli
Rasimukselle ja suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa uuden
toimielimen valintaan asti pitää hallintosihteeri Kalle Kaunisto tai joku
muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tiedotusvastaavana uuden toimielimen
valintaan asti toimii viestintäpäällikkö Aila Rajamäki.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tarkastetut pöytäkirjat
oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi
kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen kuntien
verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti.
Perustelut
Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan,
joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan
luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa.
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021.
Voimaan tulleen lain mukaan ”Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä
poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä
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kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa
säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu
heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä
tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota
toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden
jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen
valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan
luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle
tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021
loppuun mennessä.” Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2
momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen,
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet
valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa".
Tiedoksi
Nimetyt
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§ 72
Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma
TRE:2773/10.03.06/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Huovila, Mikko Heinonen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, 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
Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Esteellisyys
Varapuheenjohtaja Matti Helimo ilmoitti olevansa esteellinen asian
käsittelyyn, koska hän on Manse PP edustus ry:n puheenjohtaja.
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan
perusteella. Helimo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Hankearkkitehti Arto Huovila oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Varajäsen Ville tynkkynen saapui kokoukseen varapuheenjohtaja Matti
Helimon esteellisyyden ajaksi. Islam al-Nassar saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana. Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola poistui
kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.
Anne-Mari Jussila esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Terhi Kiemunki kannatti Jussilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli
tehty kannatettu palautusesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Anne-Mari Jussilan palautusesityksen
hyväksyminen Jaa, asian käsittelyn jatkaminen Ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Anne-Mari Jussilan palautusesitys hylättiin äänin 6-7.
Asian käsittelyn jatkettiin.
Äänestykset
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Anne-Mari Jussilan palautusesityksen hyväksyminen Jaa, asian käsittelyn
jatkaminen Ei
Jaa
Matti Joki
Islam al-Nassar
Anne-Mari Jussila
Terhi Kiemunki
Aku Sajakorpi
Essi Vallbacka
Ei
Johanna Loukaskorpi
Sofia Julin
Antti Hiitti
Noora Tapio
Sanna Saarikangas
Joni Lehtimäki
Ville Tynkkynen
Perustelut
Pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma on laadittu Kaupin
urheilupuiston tarveselvityksen pohjalta. Tarveselvitys on hyväksytty
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 24.1.2019 ja se on viety tiedoksi
asunto- ja kiinteistölautakuntaan 23.1.2019. Hankesuunnitelman
hyväksymisen jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma asunto- ja
kiinteistölautakuntaan hyväksyttäväksi.
Tarveselvityksessä esitettyjä Kaupin rakennushankkeita on jo osittain
toteutettu. Pesäpallokenttä ja jalkapallokentät on toteutettu
suunnitelmien mukaisille paikoille. Uusi huoltorakennus on parhaillaan
rakenteilla ja se valmistuu elokuussa. Seuraava rakennusvaihe on
pesäpallo- ja hiihtokatsomon toteuttaminen. Kaupin tulevia
suunnittelukohteita ovat jalkapallokatsomo ja pysäköintialueen
muutostyöt.
Asemakaavamuutos
Kaupin urheilupuiston toiminnallisen suunnitelman pohjalta on
valmisteltu asemakaavamuutosta. Asemakaavaehdotus on ollut
nähtävillä helmikuussa 2021 ja sen pohjalta asemakaavaa valmistellaan
hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaava on etenemässä
hyväksymiskäsittelyyn arviolta kesäkuussa 2021. Asemakaavoituksessa
on huomioitu monipuolisesti alueen ominaisuudet, kuten esimerkiksi
luontoarvot ja hulevesien hallinta. Suunnitelmiin liittyy myös
liikenneselvitys, jossa on tarkasteltu Kaupin ja lähialueen liikenteen ja
pysäköinnin kehittämistä. Pysäköintiratkaisut toteutetaan vaiheittain
asemakaavamuutoksen mukaisina. Asemakaavassa on huomioitu
liikuntareittien lisäksi kävely- ja pyöräilyreitit. Kun asemakaava tulee
voimaan, niin jatkossa se ohjaa alueen maankäyttöä.
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Aikataulu
Aikataulutavoitteena on saada stadion käyttöön heinäkuussa 2022.
Hankkeen aikataulua pyritään nopeuttamaan eri vaiheissa tavoitteen
mahdollistamiseksi. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen
käynnistetään toteutussuunnittelu. Toteutusaikataulu on
poikkeuksellisen tiivis.
Rakennuslupahakemus on tavoitteena jättää kesäkuussa. Rakennusluvan
edellytyksenä on asemakaavan voimaantulo tai poikkeamislupa.
Perustusten rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2021.
Katsomon teräsrakenteiden pystytys alkaa arviolta tammikuussa 2022 ja
työvaiheen kesto on noin kolme kuukautta. Katsomon ja tilojen
rakentaminen alkaisi huhtikuussa ja rakennus valmistuisi heinäkuussa
2022.
Tilan tarve
Katsomopaikkoja on yhteensä 2516, joista 6 on esteettömiä paikkoja.
Katsomopaikat on suojattu katoksella. Katsomon alle sijoittuvat
tilaohjelman mukaiset tilat, joiden huonealat ovat yhteensä 1231 m².
Lisäksi tulevat tekniset tilat ja kulkuväylät, joita on yhteensä 375 m².
Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala on 1272
htm². Kylmien varastojen osuus tästä on 248 htm². Lämpimien tilojen
bruttoala on yhteensä 1486 m².
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Kaupin urheilupuisto sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Tampereen
keskustasta. Kaupissa on useita Tampereen kaupungin
liikuntapalveluiden ylläpitämiä urheilupaikkoja ja noin 32 km valaistua
ulkoilureittiä. Kenttäalueella on 7 jalkapallokenttää ja yksi
pesäpallokenttä. Kaupissa sijaitsee useita liikuntapalveluita, kuten
yksityinen keilahalli ja liikuntahalli, vinttikoirarata ja jousiammuntarata.
Urheilupuiston sisäänkäynti on osoitteessa Kuntokatu 15, 33520
Tampere, mutta alueelle voi saapua monesta eri suunnasta. Kaupin
urheilupuiston kiinteistötunnukset ovat 837-599-0002-0000 ja 837-589-
0023-0000. Kaupin urheilupuiston voimassaoleva asemakaava on
vahvistettu 20.2.1970. Asemakaavamuutos on vireillä ja asemakaava on
valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn.
Katsomorakennus suunnitellaan toimintaan ja ympäristöön sopivaksi.
Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja,
viranomaisohjeita, ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja
vikasietoisina. Rakennuksessa käytetään pitkäikäisiä ja helposti
huollettavia rakennusmateriaaleja.
Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle
huomioiden pintavesien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta
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riittävin kallistuksin rakennuksesta poispäin. Alueen hulevesijärjestelmä
suunnitellaan uudelleen ja toteutetaan rakentamisen yhteydessä.
Rakennuksen pääasiallisena kantavana runkona on teräs. Rakennus
suunnitellaan paloluokkaan P 0, jolloin on tarpeen osoittaa paloteknisellä
suunnittelulla rakennuksen paloturvallisuus. Rakennuksen palokuormat
huomioidaan ja tilat palo-osastoidaan tarpeen mukaan.
Ulkoseinärakenteet toteutetaan eristettyinä peltiseininä. Osa julkisivuista
verhotaan puuverhouksella. Märkätilat toteutetaan kivirakenteisina.
Yleisöalueelle sijoittuu myyntikojuja, joista kaksi on mahdollista
lämmittää tarpeen mukaan.
Investointi- ja käyttökustannukset
Pesäpallo- ja hiihtostadionin uudisrakennukseen on laskettu
kustannusarvio 8 160 000 euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi
toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi
urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.
Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista.
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2022 vuosivuokra on yhteensä 668 118
euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan
ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden
investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. Lopullinen
erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat
suunnittelun edetessä.
Rakentamisen aiheuttama pääomavuokra on 489 600 €/v (12,42 €/m2
/kk). Kiinteistönhoitovuokra on 108 372 €/v (2,75 €/ m2/kk),
kunnossapitovuokra 54 383 €/v (1,38 €/ m2/kk) ja tontinvuokra 15 763 €/v
(0,40 €/ m2/kk). Vuosivuokra on yhteensä 668 118 €/v.
Rakenteilla olevan huoltorakennuksen rakennuskustannukset ovat 3,42
miljoonaa euroa. Tarveselvityksessä Kauppiin esitettyjen muiden tulevien
hankkeiden kustannukset: Nykyisen huoltorakennuksen muutostyöt
200 000 euroa, jalkapallokatsomo 1 315 000 euroa ja sen yhteyteen
toteutettavat tilat 220 000 euroa. Pysäköintialueen muutostyöt ovat
400 000 euroa. Rakennuskustannusten nousuun varataan 85 000 euroa.
Kaupin urheilupuiston talonrakennushankkeiden tarvitsema määräraha
on kokonaisuudessaan 13,8 miljoonaa euroa. Hankkeiden
yhteiskustannukset ylittävät talousarviossa varatun kokonaismäärärahan
10,499 miljoonaa euroa ja niiden toteuttaminen edellyttää
lisämäärärahaa 3,301 miljoonaa euroa.
Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset
Tarveselvityksessä Kaupin urheilupuiston hankkeiden kustannuksiksi on
arvioitu yhteensä 11,156 miljoonaa euroa, josta kustannusarvio
pesäpallo- ja hiihtostadionille on 3,87 miljoonaa euroa. Lisäksi
tarveselvityksessä on esitetty erillishankkeita, joita on nyt sisällytetty
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stadionhankkeeseen. Kylmille varastoille oli esitetty kustannusvaraus
220 000 euroa ja pihatöille oli esitetty erillinen kustannus 200 000 euroa.
Kustannusarvio on kasvanut hankesuunnitteluvaiheessa merkittävästi.
Tarveselvitysvaiheessa katsomorakennuksesta ei vielä ollut suunnitelmia
ja siksi kustannukset arvioitiin katsomopaikkojen lukumäärän
perusteella. Hankesuunnitelmavaiheessa on laadittu
katsomorakennuksen suunnitelma ja kustannuslaskenta on tehty
suunnitelmien pohjalta. Katsomoon liittyvien tilojen laajuus ei ole
kasvanut.
Valmisrakenteinen elementtikatsomo ei ole soveltunut
pesäpallokatsomoksi, koska valmiskatsomoita ei ole ollut tarvittavan
kokoisina. Katsomo on suunniteltu toteutettavaksi teräsrakenteisena
rakennuksena ja koko katsomo katetaan katoksella. Katsomorakenne
edellyttää huomattavan suuret perustukset, joka nostaa kustannuksia.
Perustusten osuus kustannuksista on lähes miljoona euroa. Teräsrungon
kustannusten osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Arto Huovila, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija
Väänänen, Teemu Alavenetmäki, Mikko Heinonen, Pekka P.Paavola, Petri
Mölsä, Jukka Kauppinen, Petri Koivusilta
Liitteet

1 Sikula 22.4.2021 Kaupin stadion hankesuunnitelma
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§ 73
Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja
kohonneet kustannukset
TRE:161/10.03.07/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Hankeinsinööri Tero Keisu, puh. 040 621 3217, 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
Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen
toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset hyväksytään ehdolla,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarviovalmistelun
yhteydessä valtuustoon nähden sitovan hankekohtaisen määrärahan
nostamisen 6 350 000 euroon.
Kokouskäsittely
Hankeinsinööri Tero Keisu oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen yhdistetty
tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja
kiinteistölautakunnassa 14.1.2020 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
23.1.2020. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.
Hanke käsittää rakennusten 1 ja 2 perusparannukset piha-alueineen,
kalusteineen ja varusteineen täysin käyttökuntoon saatettuna. Koulu
mitoitetaan kaksisarjaiseksi eli noin 250 oppilaalle, josta esiopetuksen
osuus on 50 oppilasta. Oppilasmäärä ei muutu tämän perusparannuksen
yhteydessä. Lisäksi rakennukseen 2 tulee tilat kouluterveydenhuollolle.
Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy,
joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta
on vastannut Rejlers Finland Oy, sähkösuunnittelusta AX-LVI Oy ja
rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy.
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Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja
projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Tero Keisu. Hankkeen
rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja
Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus.
Rakennustyöt vaiheistetaan kahteen vaiheeseen. Rakennustyöt on
tarkoitus aloittaa toukokuun lopulla 2021. Rakennusten 1 ja 2
rakennustyöt valmistuvat lokakuussa 2022 ja rakennukset otetaan
käyttöön tammikuussa 2023. Piha-alueen työt tehdään loppuun kevään
2023 aikana, mikäli siirtokelpoinen rakennus poistetaan tontilta.
Siirtokelpoisen rakennuksen vuokrausta voidaan mahdollisesti jatkaa, jos
sitä tarvitaan jonkun muun kohteen väistötilana.
Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina
hankintakyselyinä helmi-maaliskuussa 2021. Toteutuskustannusarvio on
laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella.
Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti
toteutuskustannukset ovat yhteensä 6 350 000 euroa.
Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 4 835 000
euroa.
Hankesuunnitelman kustannusarvio oli laadittu tilapohjaisella
tavoitehinta-arviomenettelyllä, jonka tarkkuus ei vastannut todellisia
urakkatarjousten kautta saatuja toteutuskustannuksia.
Toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman lähtötiedot ovat myös
tarkentuneet. Perusparannuksen työvaltaisuus ja korjaamisen laajuus
lisääntyi tehtyjen tutkimusten ja kartoitusten perusteella sekä iv-tekniikan
tilatarpeet ullakoilla ja kellarissa lisääntyivät. Kustannusten nousu
tapahtui pääosin rakennusurakkaan kuuluvien töiden osalla, jossa
perinteistä käsityötä vaativa osuus on merkittävä ja purkutöiden laajuus
kasvoi.
Hankkeelle on osoitettu kaupungin vuoden 2021 talousarviossa
4 835 000 euron määräraha, jota esitetään nostettavaksi 1 515 000
eurolla, jotta hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla.
Talonrakennusinvestointien vuosittaista kokonaissummaa ei ylitetä,
koska hankekohtaisia määrärahoja on alitettu mm. Sammon koulun
laajennus ja päiväkoti sekä Etelän-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun
terveydenhuollon uudisrakennus -hankkeissa yhteensä 2 580 000 eurolla.
Pirkanmaan Voimia Oy:n hankintaan kuuluvien keittiölaitteiden
kustannus on yhteensä 126 000 euroa.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Lauri
Savisaari, Jari Ikola, Elina Lahti, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi
Liitteet

1 Liite Sikula 22.4.2021 Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2
perusparannus_toteutussuunnitelma
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2 Liite Sikula 22.4.2021 Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus
-hankkeen toteutussuunnitelman liite- investointisopimus
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§ 74
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja
Suomen museoliiton 98. vuosikokoukseen
TRE:2675/00.03.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Lindberg
Valmistelijan yhteystiedot
Va. Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 98 5991, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille museopäiville Turkuun 26.-27.5.2021
oikeutetaan osallistumaan Noora Tapio.
Osallistumismaksu 180 euroa maksetaan kustannuspaikalta 113101
Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille museopäiville Turkuun 26.-27.5.2021
oikeutetaan osallistumaan __________.
Osallistumismaksu 180 euroa maksetaan kustannuspaikalta 113101
Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi ehdotti lautakunnan edustajaksi
Noora Tapioa. Muita ehdotuksia ei tehty ja Tapio valittiin yksimielisesti.
Perustelut
Suomen museoliitto järjestää Valtakunnalliset museopäivät 26.–27.5.2021
Turussa, teemana tarinat ja tunteet. Museopäivät järjestetään
yhteistyössä Turun museokeskuksen ja turkulaisten museoiden kanssa.
Museopäivät ja vuosikokous toteutetaan virtuaalitapahtumana Liveto-
alustalla. Alustalla on mahdollista katsoa ja kuunnella Turun
kaupunginteatterista striimattua ohjelmaa, keskustella muiden
osallistujien kanssa kahden kesken tai virtuaalikahvilassa, osallistua
digiopastuksille turkulaisiin museokohteisiin sekä tutustua
palveluntarjoajiin EXPO-alueella. Ohjelma on pykälän liitteenä.
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Lisätietoja: Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila, puh. 040 534
6232, Leena.tokila@museoliitto.fi.
Tiedoksi
nimetty, Jaana Leppäkorpi, Marjo-Riitta Saloniemi, Pirkko Lindberg,
toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Mia Helin, Jukka
Tapiola
Liitteet

1 Kutsu museoliiton 98. vuosikokoukseen ja valtakunnallisille
museopäiville Turkuun
2 Valtakunnallisten museopäivien ohjelma
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§ 75
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille kotiseutupäiville
TRE:2885/00.03.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko Lindberg
Valmistelijan yhteystiedot
Va. Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 98 5991, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Ouluun 12. – 15. elokuuta
2021 oikeutetaan osallistumaan Raisa-Tiina Lahtinen.
Osallistumismaksu ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta 113101
Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Ouluun 12. – 15. elokuuta
2021 oikeutetaan osallistumaan __________.
Osallistumismaksu ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta 113101
Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.
Kokouskäsittely
Joni Lehtimäki ehdotti lautakunnan edustajaksi Raisa-Tiina Lahtista. Muita
ehdotuksia ei tehty ja Lahtinen valittiin yksimielisesti.
Perustelut
Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 12. – 15. elokuuta 2021
Oulussa. Oulun kotiseutupäivien teemaksi on valittu kulttuuri-
ilmastonmuutos. Tapahtuman päävastuullisia järjestäjiä ovat Oulun
kaupunki ja Suomen Kotiseutuliitto.
Jokakesäiset Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututoiminnan
vuoden päätapahtuma. Päivien aikana kotiseutuasioiden parissa
työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset keskustelevat,
verkostoituvat ja juhlivat kotiseututyön saavutuksia. Kotiseutupäiville
kokoontuvat kotiseututyötä esimerkiksi kunnissa, kotiseutuyhdistyksissä,
maakuntaliitossa ja muissa järjestöissä tekevät henkilöt.
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Tapahtuman ohjelma ja muut tiedot julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoa: https://kotiseutuliitto.fi/valtakunnalliset-kotiseutupaivat-
pidetaan-oulussa-vuonna-2021/.
Tiedoksi
nimetty, Jaana Leppäkorpi, Marjo-Riitta Saloniemi, Pirkko Lindberg,
toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Mia Helin, Jukka
Tapiola
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§ 76
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
valtakunnallisille orkesteripäiville
TRE:2489/00.03.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Ahonen
Valmistelijan yhteystiedot
Intendentti Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:
n kevätkokoukseen ja valtakunnallisien orkesteripäivien webinaariin 18.
-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi.
Tapahtuma on maksuton.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:
n kevätkokoukseen ja valtakunnallisien orkesteripäivien webinaariin 18.
-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan _______________ ja varalla
jäsen ____________________.
Tapahtuma on maksuton.
Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Matti Helimo ehdotti lautakunnan edustajaksi
puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Muita ehdotuksia ei tehty ja
Loukaskorpi valittiin yksimielisesti.
Perustelut
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja 56. valtakunnalliset
orkesteripäivät verkossa webinaari järjestetään 18.-19.5.2021.
Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä
koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta- ja johtokuntien edustajille.
Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättää
pormestari.
Orkesteripäivien aiheina ovat mm. Katsaus opetus- ja
kulttuuriministeriön asioihin, Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa,
Sinfoniaorkesterimuusikon työhyvinvointi Suomessa, Suomen
Sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian yhteistyö
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kapellimestarikoulutuksessa, Sinfoniaorkesterimuusikoiden
työhyvinvointi Suomessa, Miten jaksaa orkesterin hallintohenkilökunta ja
katse pandemian jälkeiseen aikaan sekä Kestävän kehityksen
työkalupakki musiikkialalle.
Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-19 päätoimista
muusikkoa, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2)
äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-
59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista
edustajaa, ja jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60
päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista
edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää
valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä, ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1
/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
Tiedoksi
nimetyt, toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Juha
Ahonen, Lauri Lehtonen, Mia Helin, Jukka Tapiola
Liitteet

1 Kevätkokouskutsu
2 Orkesteripäivien ohjelma
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§ 77
Karanteenista johtuvien asiakasmaksumenetysten kompensoiminen palveluntuottajille
TRE:2707/02.04.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Mantere
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, 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
Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään karanteeniin tartuntalain 60 §:
n nojalla, hyvitetään palveluntuottajalle asiakasmaksun menetys.
Korvausta maksetaan asiakasmaksun suuruuden mukaan määräytyvällä
päiväkohtaisella vähennyksellä. Päiväkohtainen maksu saadaan jakamalla
kuukausimaksu 20:lla.
Kokouskäsittely
Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Tartuntatautilain 60 §:n nojalla virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista
vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista
enintään yhden kuukauden ajaksi. Karanteeniin määrätty lapsi ei voi
osallistua varhaiskasvatukseen tai koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaan. Viranomaisen määräämän karanteenin ajalta
varhaiskasvatus, esiopetusta täydentävä kerhotoiminta ja koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta ovat maksuttomia.
Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi perheiden tulee
saada karanteeniaika maksuttomana myös yksityisessä
palvelutuotannossa. Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään
karanteeniin tartuntalain 60 §:n nojalla, hyvitetään palveluntuottajalle
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asiakasmaksun menetys. Korvausta maksetaan asiakasmaksun
suuruuden mukaan määräytyvällä päiväkohtaisella vähennyksellä.
Päiväkohtainen maksu saadaan jakamalla kuukausimaksu 20:lla.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Sara Saadetdin-Rajaluoma,
Katri Mantere, varhaiskasvatus asiakasmaksut, Raija Viitanen
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§ 78
Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lastensuojelun
avohuollon toimenpiteenä järjestettävän varhaiskasvatuksen maksuttomuus
TRE:2520/02.04.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Mantere
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja
iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle oppilaalle maksutonta (laki
kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen
lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita
erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle
16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka,
jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea
kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää erityishuolto-ohjelma.
Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.
Varhaiskasvatus on maksutonta, mikäli varhaiskasvatuspaikka
myönnetään lastensuojelun avohuollon toimenpiteenä ja
sosiaalityöntekijä toimittaa asiasta lausunnon asiakaspalveluyksikköön.
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi lausunnon voimassaoloaika, kuitenkin
korkeintaan kuluvan lukuvuoden loppuun. Huoltajien ei tarvitse hakea
maksuttomuutta erikseen. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.
Perustelut
Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään lapsen oikeudesta
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Lain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada
varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen
etu. Varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

27 (36)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.
Varhaiskasvatusmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa
perheen tulojen mukaisesta maksusta lain 13 §:n mukaisesti.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu ensisijaisesti lapsen
kehitysvammaisuudesta tai kehitysviiveestä ja varhaiskasvatuksen tarve
on laadullisesti hoidon ja tuen tarpeen puolesta erilainen kuin ei-
vammaisilla lapsilla, järjestetään kehitysvammaisen lapsen
varhaiskasvatus erityishuoltona, eli kuntouttavana varhaiskasvatuksena.
Erityishuolto on tarkoitettu henkilöille, joiden kehitys tai henkinen
toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun
sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada
tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön
suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista
toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen
tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito (Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta, 1 §). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
perusteella toteutettu erityishuolto sekä erityishuollon matkat ovat
maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 4 §).
Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve
kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta 519/1977 34 §). Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-
ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on maksutonta. Varhaiskasvatuksen
maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee
liittää lapsen erityishuolto-ohjelma.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain 8
a luvussa. Jos kunta järjestää tai hankkii aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä
tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille
sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille
kunnan päättämässä laajuudessa. Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja
iltapäivätoiminnasta voidaan periä kuukausimaksu perusopetuslain 48 f §:
n mukaan.
Mikäli aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sitä tarvitsevalle
kehitysvammaiselle oppilaalle erityishuoltona (Laki kehitysvammaisten
erityishuollosta 519/1977 2 §), aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta.
Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve
tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta
on maksutonta alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden
loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja
hakemukseen tulee liittää erityishuolto-ohjelma. Maksuttomuutta ei
myönnetä takautuvasti.
Lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu lasten huolto, myös
esimerkiksi avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus, on
maksutonta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734
/1992 4 § 4. mom.). Maksua ei peritä, mikäli varhaiskasvatuspaikka
myönnetään lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja sosiaalityöntekijä

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
22.04.2021

5/2021

28 (36)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toimittaa asiasta lausunnon asiakaspalveluyksikköön. Suunnitelmasta
tulee käydä ilmi lausunnon voimassaoloaika, kuitenkin korkeintaan
kuluvan lukuvuoden loppuun. Huoltajien ei tarvitse hakea
maksuttomuutta erikseen, sosiaalityöntekijä toimittaa sovitut tiedot
asiakaspalveluyksikköön. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.
Päätöksen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, esiopetusta
täydentävästä kerhotoiminnasta sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta tekee esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluryhmän asiakaspalvelupäällikkö, jolle sivistys- ja
kulttuurilautakunta on delegoinut päätösvallan asiakasmaksuista.
Kehitysvammaisten erityishuoltopäätökset ja erityishuolto-ohjelma
tehdään vammaispalveluissa.
Tiedoksi
Elli Rasimus, Sari Salomaa-Niemi, Arja Puolakka, Sara Saadetdin-
Rajaluoma, Varhaiskasvatus asikasmaksut, Mika Vuori, Kristiina Järvelä,
Elli Rasimus, Lauri Savisaari
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§ 79
Oppilaanohjaajan virkojen perustaminen sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen
palveluryhmään
TRE:2851/01.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Raita Heinänen
Valmistelijan yhteystiedot
Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, 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
Sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään
perustetaan neljä (4) oppilaanohjaajan virkaa 1.8.2021 alkaen.
Perustelut
Eduskunta on 15.12.2020 hyväksynyt hallituksen lakiesityksen, jolla
oppivelvollisuutta laajennetaan 18 ikävuoteen asti. Laki tulee voimaan
1.8.2021, ja tähän liittyen perusopetukselle säädettiin 1.1.2021 alkaen
hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu, mikä tarkoittaa sitä,
että perusopetuksen järjestäjän tulee valvoa, että nuori hakee ja aloittaa
uudessa koulutuksessa sekä tarjota ohjausta, jos nuori ei pääse tai aloita
koulutuksessa. Ohjaus- ja valvontavastuu päättyy seuraavan koulutuksen
järjestäjän valvontavastuun alkaessa, viimeistään syyskuun alussa.
Käytännössä kouluissa ohjaus- ja valvontavastuuta toteuttavat
oppilaanohjaajat.
Lain mukaan oppilaan tulee myös saada riittävästi ohjausta
perusopetuksen aikana hakeutuakseen jatko-opintoihin. Nuorelle, joka
tarvitsee tukea jatko-opintoihin hakeutumiseen, tulee tarjota
henkilökohtaista tehostettua oppilaanohjausta vuosiluokilla 8-9.
Tehostetun oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti
oppilaanohjaaja.
Lain edellyttämän ohjaus- ja valvontavastuun sekä tehostetun
oppilaanohjauksen toteuttamiseksi on tarpeen perustaa
perusopetukseen uusia oppilaanohjauksen virkoja. Esitetään, että
perusopetuksen palveluryhmään perustetaan neljä (4) oppilaanohjaajan
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virkaa 1.8.2021 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin.
Rahoitus tehostettuun oppilaanohjaukseen ja hakuvaiheen ohjaukseen
tulee perusopetukseen valtionosuuksien kautta.
Perustettavien virkojen tiedot:
Toimintayksikkö: Sivistyspalvelujen palvelualue, perusopetuksen
palveluryhmä
Tehtävänimike: oppilaanohjaaja
Esimies: rehtori
Palvelussuhteen laji: virka
Peruspalkka: 3310,47 euroa/kk
Hinnoittelu: OVTES, 40304066
Asema: muu
Esimiesasema: ei
Työaikajärjestelmä: vuosityötunteihin perustuva työaika
Koko/osa-aikaisuus: kokoaikainen
Rinnastus vakanssiin: 10002997
Tiedoksi
Kristiina Järvelä, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Satu Koski, Raita
Heinänen, Tiina Nurminen
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§ 80
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat liikunta- ja
nuorisojohtajan päätöspöytäkirjat:
§ 43 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19 -taudin aiheuttamista
rajoituksista johtuen - huhtikuu 2021, 16.4.2021
§ 44 Covid-19 -taudista johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset liikunnan ja
nuorison palveluryhmässä, 16.4.2021
Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn
pohjana.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 53 Tampere Filharmonian lipunhinnat 1.8.2021 alkaen, 02.04.2021
Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 42 Kaupin led-seinän hankinta, 09.04.2021
§ 31 Määräaikainen vapautus Ikurin liikuntahallin käyttövuoromaksuun
Covid-19-taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen, 22.03.2021
§ 34 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 08.04.2021
§ 35 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 08.04.2021
§ 36 Liikunnan projektituki - Pirkka-Melojat ry, 08.04.2021
§ 37 Liikunnan projektituki - Rantaperkiön Isku ry, 08.04.2021
§ 38 Liikunnan projektituki - Kalevan Lentopallo ry, 08.04.2021
§ 39 Liikunnan projektituki - Tampereen Slalomseura ry, 08.04.2021
§ 40 Liikunnan projektituki - Tampereen Voimailuseura ry, 08.04.2021
§ 41 Liikunnan projektituki - Tampereen Kickboxing ry, 08.04.2021
§ 32 Liikunnan asiakaspalvelun poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2021,
23.03.2021
§ 43 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19 -taudin aiheuttamista
rajoituksista johtuen - huhtikuu 2021, 16.4.2021
§ 44 Covid-19 -taudista johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset liikunnan ja
nuorison palveluryhmässä, 16.4.2021
Perusopetusjohtaja
§ 39 Hankinnan keskeyttäminen Pellervon koulun oppimiskalusteita
koskevassa tarjouskilpailussa, 23.03.2021
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§ 35 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa, 22.03.2021
§ 36 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Peltolammin koulussa, 22.03.2021
§ 37 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Peltolammin koulussa 18.3. - 25.3.2021,
22.03.2021
§ 40 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Ahvenisjärven koulussa 15.3. - 29.3.2021,
24.03.2021
§ 41 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Messukylän koulussa 22.3. - 28.3.2021 ,
24.03.2021
§ 42 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminenAhvenisjärven koulussa 3.3. - 11.3.2021,
24.03.2021
§ 43 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Annalan koulussa 9.3. - 29.3.2021,
24.03.2021
§ 44 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminenAhvenisjärven koulussa 11.2. - 17.2.2021,
24.03.2021
§ 45 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Annalan koulussa 14.12. - 20.12.2020,
24.03.2021
§ 46 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kissanmaan koulussa 9.3. - 23.3.2021,
24.03.2021
§ 47 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Lamminpään koulussa 26.2. - 11.3.2021,
24.03.2021
§ 48 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kämmenniemen koulussa 4.3. -
12.3.2021, 24.03.2021
§ 49 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Juhannuskylän koulussa 14.1. -
21.1.2021, 24.03.2021
§ 50 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. -
30.3.2021, 24.03.2021
§ 51 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Messukylän koulussa 20.3. - 30.3.2021,
24.03.2021
§ 52 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Pispalan koulussa 16. - 24.3.2021,
24.03.2021
§ 53 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Raholan koulussa 4. - 11.2.2021,
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24.03.2021
§ 54 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Sammon koulussa 12. - 22.3.2021,
24.03.2021
§ 55 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 27. - 29.11..2020,
24.03.2021
§ 56 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 16. - 20.12.2020,
24.03.2021
§ 57 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminenTampereen kansainvälisessä koulussa
23.2. - 4.3.2021, 24.03.2021
§ 58 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 14. - 21.1.2021,
24.03.2021
§ 59 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa 26.2. - 7.3.2021,
24.03.2021
§ 60 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Wivi Lönnin koulussa 16.3. - 25.4.2021,
24.03.2021
§ 61 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Vehmaisten koulussa 10. - 21.3.2021,
24.03.2021
§ 63 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. -
31.3.2021, 31.03.2021
§ 64 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. -
31.3.2021, 01.04.2021
§ 65 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Wivi Lönnin koulussa 16.3. - 25.3.2021,
01.04.2021
§ 38 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet perusopetuksen
palveluryhmässä, 23.03.2021
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 17 Lielahden päiväkodin lastenkalusteiden minikilpailutus, 01.04.2021
§ 16 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmässä, 23.03.2021
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Muutoksenhakukielto
§71
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
§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79
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.

