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Johdanto 
 
Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää 
(kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. 

 
Kuva: Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä.  
 
Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. 
Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja 
suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.  
 
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset 
tavoitteet ja linjaukset, kaupunginhallituksen linjaamat kaupunkitasoiset toiminnan painopisteet 
sekä niitä toteuttavat keskeiset toimenpiteet. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää 
kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset 
sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.  
 
Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun 
tilanteesta. 
 

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman valmisteluprosessi 
 
Kaupungin yhteinen palvelu- ja vuosisuunnitelmien valmistelun aloitustilaisuus järjestettiin 
1.9.2020. Palvelualueiden ja konsernihallinnon valmistelun tueksi järjestettiin 27.10.2020 
keskustelusarja vuoden 2021 merkittävimmistä teemoista ja toimenpiteistä, joiden valmisteluun 
toivottiin palveluryhmä- ja palvelualuerajat ylittävää yhteistyötä.  
 
Palvelu- ja vuosisuunnitelman valmistelua on lisäksi esitelty kaupungin vaikuttamistoimielimille. 
Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, maahanmuuttajaneuvoston sekä järjestöedustamon 
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jäseniltä ja varajäseniltä pyydettiin kommentteja valmisteluaineistoon sähköpostitse 17.6.–
27.8.2020. Lastenparlamentin ja Nuorisovaltuuston näkemyksiä kerättiin ko. toimielinten 
kokouksissa 10. ja 20.8.2020. Lokakuussa 2020 tarjottiin eri toimielinten edustajille mahdollisuutta 
tarkentaviin verkkokeskusteluihin yhdessä palvelualueiden valmistelijoiden kesken. 
 
Sivistyspalvelujen palvelualueella valmistelua on tehty laajassa yhteistyössä palveluryhmien 
asiantuntijoiden sekä keskeisten sidosryhmien kanssa. Palvelualueen johtoryhmä kävi keskustelua 
palvelu- ja vuosisuunnitelman teemoista ja toimenpiteistä 24.9.2020, 29.10.2020 ja 3.12.2020. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta sai tilannekatsauksen toimenpiteiden valmistelun etenemisestä 
19.11.2020 ja evästi jatkovalmistelua. Palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan 
kokouksessa 17.12.2020. 
 

Lautakunnan tehtävät 
 

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alainen toiminta koostuu neljästä palveluryhmästä, jotka ovat 
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta ja nuoriso. Lautakunnan 
toimintaan kuuluu myös palvelualueen yhteisten toimintojen kokonaisuus. 

Sivistyspalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen lainsäädäntö määrittelee pääasiassa palvelujen järjestämistavan. 
Kulttuuripalveluissa sekä liikunta- ja nuorisopalveluissa kunnalla on suuremmat mahdollisuudet 
itse määritellä palvelujen sisältö ja laajuus. Yhteisten toimintojen kokonaisuudessa 
palveluverkkosuunnittelu sekä yksityisen varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan palvelujen valvonta ja ohjaus tukevat palveluryhmien toimintaa. 
Kaupunkitasoisesti lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen sekä kansalaistoiminnan tuen koordinointi. 

 

Strategiaperusta ja talousarvion toiminnan tavoitteet  
  
Tampereen strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin 
strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategiassa on määritelty kaupungille visio ja 
tavoiteltavat tulokset, jotka ilmaisevat, millainen Tampere on vuonna 2030, kun strategia on 
toteutunut. Strategiassa määritellään myös strategiset painopisteet, valtuustokauden tavoitteet ja 
mittarit, jotka kertovat, miten strategiaa toteutetaan ja miten strategian toteutumista seurataan. 
Lisäksi strategiassa määritellään sen toteuttamista tukevat kaupungin toimintatavat. 
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Kuva: Tampereen strategia. Strategian sisällöt on avattu tarkemmin edellisellä sivulla. 

 
Tampereen strategiaan 2030 voi tutustua kokonaisuudessaan tästä linkistä.  
 
Lauri Lylyn pormestariohjelma vuosille 2018–2021 on toiminut Tampereen strategian laadinnan 
pohjana. Pormestariohjelmaa on päivitetty syksyn 2019 aikana. Pormestariohjelman linjauksia ja 
toimenpiteitä toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmissa.  
 
Lautakunnan alaista toimintaa ohjaa lisäksi joukko muita strategisen tason ohjelmia ja 
suunnitelmia. Näidenkin sisältämät toimenpiteet huomioidaan tarvittavin osin palvelu- ja 
vuosisuunnitelmissa. Sivistyspalvelujen keskeisiä ohjaavia asiakirjoja ovat hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma, esi- ja 
perusopetuksen opetussuunnitelma, kulttuuristrategia ja Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta. 
 
Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet 
pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan 
vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään sivistys- ja kulttuurilautakunnalle vuodelle 2021 
asetetut toiminnan tavoitteet.  

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/strategia.html
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Valtuustokauden tavoite 2018–2021 Nro Sitova toiminnan tavoite 2021 

Tamperelaisten fyysinen aktiivisuus on 
lisääntynyt 

3 Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut 
edelliseen vuoteen verrattuna 

Asiakaskokemus kaupungin palveluissa on 
parantunut 

9 Asiakaskokemus on parantunut perusopetuksessa 
ja nuorisopalveluissa 

Valtaosa asioinnista on mahdollista tehdä 
digitaalisessa kanavassa ja digitaalisten 
palvelujen käyttö on lisääntynyt 

11 Digitaalisen palvelun käyttöaste on parantunut 
Varaamossa 

Tampereen vetovoima kansainvälisen tason 
kulttuuri-, matkailu-, kongressi-, tapahtuma- 
ja urheilukaupunkina on vahvistunut 

24 Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat 
palautuneet vuoden 2019 tasolle 

Tampereen hakemus vuoden 2026 Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi on edennyt 
ensimmäisestä vaiheesta hakuprosessin 
toiseen vaiheeseen 
 

25 Tampere kuntakumppaneineen on valittu vuoden 
2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja 
kulttuuripääkaupunkihankkeen toimeenpano on 
käynnistynyt 

Kaupungin talous on tasapainossa ja 
talouden tasapainottamisohjelman 
tavoitteet on saavutettu 
 

42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman 
mukaiset 

Tuottavuus on parantunut 
 

48 Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu 
tuottavuusmittareiden avulla 
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Toiminnan painopisteet ja toimenpiteet 2021 
 
Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet sekä lautakunnan alaisen toiminnan painopisteet 
konkretisoidaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa toimenpiteiksi. Painopisteet kuvaavat, mitä 
lähivuosina tehdään, jotta strategian tavoitteet voidaan pitkällä tähtäimellä saavuttaa. Kukin 
painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 11.5.2020 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin 
panostamalla kaupunkitasoisesti saadaan aikaan synergiaetuja ja vauhditetaan strategian 
toimeenpanoa. Painopisteet ovat lasten- ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin 
kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien 
uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Sivistys- ja kulttuurilautakunta toteuttaa 
osaltaan kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä asettamalla näille toimenpiteitä. Lisäksi sivistys- 
ja kulttuurilautakunnan toiminnassa painotetaan yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämistä 
sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemista. 
 
Kaupungin merkittäviä strategisia muutoksia toteutetaan kehitysohjelmien avulla. 
Kehitysohjelmilla voidaan tukea myös lautakunnan alaisen toiminnan uudistumista. Toiminnan 
painopisteet ja toimenpiteet 2021 –kuvassa ovat korostettuna ne kehitysohjelmat, joiden kanssa 
keskeisiä toimenpiteitä yhteistyössä toteutetaan.  
 
Toiminnan painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet on esitetty seuraavassa sivulla. 
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Toimenpiteiden eteneminen vuonna 2021  
 

YHDENVERTAISUUDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN  

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Etäpalvelujen kehittäminen 
 

Kehitetään suoratoisto- ja 
videopohjaisten kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelujen käyttöä ja tuotantoa 
vaikuttavuutta jatkuvasti arvioiden. 
Avoimen tarjonnan lisäksi palvelua 
tarjotaan päiväkodeille, kouluille 
sekä kotihoidon asiakkaille. 
 
Työväenopiston verkko-opetusta 
lisätään. 
 

Varhaiskasvatus ja 
esiopetus, 
perusopetus, kulttuuri 
 
 
 
 
 
 

Testaaminen, palautteet 
ja aloitteet, 
kokemusasiantuntijat 

Toteutettujen mallien 
määrä 
 
Palveluihin osallistuneiden 
määrä 

Vapaa-ajan palvelujen 
saavutettavuuden 
edistäminen 
 

Lisätään asukkaiden 
kulttuurihyvinvointia ohjaamalla 
heitä kulttuurin pariin sosiaali- ja 
terveyspalveluista mm. kehittämällä 
Kaikukortti -toimintamallia ja 
rakentamalla yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ja 
kulttuuritoimijoiden välille 
Pirkanmaalla. Kartoitetaan 
kulttuuritoiminnan esteitä 
hoivaympäristöissä Kulttuuria 
lähelle -hankkeessa.  
 

Kulttuuri, 
liikuntapalvelut, 
varhaiskasvatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintamallit 
rakennetaan tiiviissä 
yhteistyössä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
henkilöstön ja 
asiakkaiden kanssa sekä 
varhaiskasvatuksen 
perheiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 

Kehittämishankkeiden 
tavoitteiden toteutuminen   
 
Pyynikin uimarannan 
investoinnin toteutuminen 
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Kulttuurikasvatusohjelmaa 
rakennetaan pienille lapsille ja 
perheille varhaiskasvatuksessa. 
Pirkanmaan laajuista 
kulttuurikasvatusmallia selvitetään. 
 
Rakennetaan Pyynikille valmiudet 
esteettömään uintiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osallistuvan budjetoinnin 
mallien toteutus ja 
laajentaminen 

Osallistuva budjetointi kasvatus- ja 
opetuspalvelujen 
tuottavuuspilottiyksiköissä 
kokeiluun. Kehitetään osallistuvan 
budjetoinnin mallia osaksi 
päiväkotien ja koulujen budjetteja. 
 
Liikunta ja nuorisopalvelujen ja 
varhaiskasvatuksen ja esi- ja 
perusopetuksen kesken Masseista 
mahiksia -osallistuvan budjetoinnin 
kokonaisuutta laajennetaan.  
 
Sivistyspalvelut osallistuu Mun 
Tampere -osallistuvan budjetoinnin 
äänestettyjen toimenpiteiden 
toimeenpanoon. 

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus, 
nuorisopalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapset ja nuoret ovat 
keskeisiä toimijoita 
osallistuvassa 
budjetoinnissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintamallien 
vakiintuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mun Tampere -hankkeiden 
onnistuminen 

Viestinnän 
saavutettavuuden 
kehittäminen 

Parannetaan viestinnän 
saavutettavuutta 
saavutettavuusdirektiivien 
mukaisesti mm. tekstittämällä 
videoita, laatimalla 
saavutettavuusselosteita ja 

Sivistyspalvelut, 
viestintätiimit, 
saavutettavuus-
työryhmä 
 
 
 

Kehitysfoorumit ja 
seminaarit, 
Vammaisneuvosto  

Vuoden lopussa kaikki 
palvelut ja dokumentit ovat 
saavutettavia ja 
henkilöstöllä on osaaminen 
asiaan. 
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arvioimalla mobiilipalvelujen 
saavutettavuutta. 
Koulutetaan koko henkilöstöä 
saavutettavasta viestinnästä ja 
saavutettavien dokumenttien 
laadinnasta. 
 

 
 
 
 
 
 

Taitelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien 
edistäminen 

Viimeistellään selvitys 
kulttuuritilatarpeista ja 
käynnistetään 
kehittämistoimenpiteet yhteisten 
linjausten mukaisesti.  
 
Toteutetaan opetus ja 
kulttuuriministeriön Tampereelle 
osoittamaa alueellista 
kehittämistehtävää, jonka 
tavoitteena on ammattitaiteen 
tukirakenteiden vahvistaminen 
Pirkanmaalla.   
 
Kehitetään kirjastoa kulttuurin ja 
kansalaisyhteiskunnan toiminnan 
alustana. 
 

Kulttuuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen Selvityksen valmistuminen 
 
Kehittämistoimenpiteiden 
toteutuminen 
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LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Oppimistulosten 
parantaminen 
 

Kansallisen koulutuksen 
arviointikeskukselta tilatut A-
englannin ja matematiikan 
arvioinnit toteutetaan kevään 2021 
kevään aikana.  
 
Analysoidaan syksyllä 2020 tehtyjen 
3.-luokkalaisille tehtyjen äidinkielen 
ja matematiikan arvioinnit.  

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus 
 
Kansallinen 
koulutuksen 
arviointikeskus, 
perusopetuksen 
henkilöstö 
 
 
 

Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus, 
perusopetuksen 
henkilöstö, 
yhteiskehittäminen 
 
 
 
 
 

Arviointikyselyiden toteutus  
 
 
 
 

Vuosiluokkiin sitomattoman 
esi- ja alkuopetuksen 
toimintamalli 
 

Otetaan mukaan uusia yksiköitä esi- 
ja alkuopetuksen toimintamalliin. 

Esi- ja perusopetus Yhteiskehittäminen, 
palautteet 

Uusien yksiköiden määrän 
lisääntyminen (vuonna 2020 
30 %) 

Laajan kielitarjonnan 
varmistaminen 

Tarjotaan kielen varhennusta jo 
varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa. Varmistetaan, että 
koulupoloilla on tarjolla riittävän 
laaja kielivalikoima, jotta valinnat 
toteutuvat.   
 

Esi- ja perusopetus 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet 
 

Tavoite: 30 % valinnoista on 
muuta kuin englantia 
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Lukemisen edistäminen Lukukaari-mallilla edistetään lasten 
ja nuorten lukemista. 
Lukukaaritoimintaa tukevat kouluilla 
toimivat lukukoordinaattorit.  
Koordinaattorin vuosikelloon on 
määritelty lukuvuoden jokaiselle 
kuukaudelle tehtävää.  
  
Edistetään lukemista laajasti 
sivistyspalvelujen yhteisenä työnä 
toteuttamalla muun muassa 
koulujen ja kirjaston 
yhteistyösuunnitelmaa. 
 

Sivistyspalvelut, 
Lastenkirjainstituutti, 
lukukeskus, Suomen 
kirjainstituutti, 
Sanataideyhdistys  
Yöstäjät, Lukuklaani 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet 
 

2.-luokkalaisten Lukimat -
arviointikyselyn tulosten 
analysointi ja vertailu 
vuoteen 2020 
 
Kansallisen koulutuksen 
arviointikeskuksen (Karvi) 
valtakunnalliset arvioinnit ja 
kansainväliset arvioinnit 
(Pisa) 

 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIEROJEN KAVENTAMINEN 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Harrastamisen ja liikkumisen 
edistäminen 

Harrastamista ja liikkumista 
edistetään laajasti 
sivistyspalveluissa tarjoamalla 
toimintaa, tiloja, neuvontaa sekä 
tukea toimijakentälle. Vuoden 2021 
keskeisin toimenpide on rakentaa 
harrastamista edistävä "Tampereen 
malli" Suomen mallia mukaillen 
laajassa yhteistyössä.  
 

Sivistyspalvelujen 
harrastustyöryhmä 
 
 
 
 

Järjestöt ja muut toimijat 
toiminnan järjestäjinä. 
Lasten ja nuorten 
toiveiden huomiointi. 
 
 

Pilotoinnin onnistuminen ja 
toiminnan käynnistyminen 
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Alueellisen tuen mallin 
vahvistaminen 
 

Laaditaan jokaisesta oppimisen 
polusta ja perhekeskusalueesta 
data-analyysit Tampere Junior -
kehitysohjelman kanssa. 
 
Varhaiskasvatuksessa lisätään 
tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta 
henkilöstölle. 
 
Ohjaajaresurssin kehittäminen 
oppimisen tuen näkökulmasta ja 
resurssin kytkeminen. 
 
Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön 
alueellisen toiminnan suunnittelussa 
otetaan huomioon Tampere 
Juniorin analyysit. 
 

Sivistyspalvelut Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Data-analyysit laadittu 
 
Ohjaajaresurssin malli 
kehitetty 
 
Koulutuksiin osallistumisen 
määrä  

Nuorisotyön uusien 
muotojen vahvistaminen 

Jatketaan pop-up-
nuorisotilatoiminnan pilotointia ja 
vaikuttavuuden arviointia 
Koskikeskuksessa ja laajennetaan 
toimintaa Ratinaan. Kehitetään 
sateenkaarinuorisotyötä, 
kouluvalmentajamallia ja digitaalista 
nuorisotyötä ulkoisen rahoituksen 
turvin. 
 
Kehitetään yhteistyössä 
nuorisopalveluiden kanssa 
kouluvalmentaja-malli. Mallin 
tarkoituksena on luoda uusia 
ennaltaehkäiseviä palveluja, jotta 
kouluihin saadaan enemmän 

Nuorisopalvelut, 
perusopetus 
 
 
 
 
 
 
 

Moniammatilliset 
työryhmät kehittävät 
toimintaa yhdessä 
nuorten kanssa. 
 
 
 
 
 

Toimintaa on kehitetty 
 
Suunnitelmat tuleville 
vuosille on laadittu 
 
 
 
 
 
 
Lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman 
seurannan yhteydessä: 
hyvinvointityöryhmässä, 
sivistyspalveluiden 
johtoryhmissä sekä 
kaupunginvaltuusto 
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aikuisia kohtaamaan lapsia ja 
nuoria. 
 

vähintään kerran 
valtuustokauden aikana 

Kasvatuksen ja opetuksen 
tuen suunnitelman 
toteuttaminen 

Toteutetaan oppimisen tuen 
suunnitelman. 
 
Lakisääteinen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma uudistetaan 
vuoden 2021 aikana ja sen 
linjaukset otetaan huomioon 
palvelualueen toiminnoissa ja 
palveluissa. 
 

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus 
 
Sivistyspalvelut 
 
 

Lausunnot ja kuulemiset, 
Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Tuen ja ohjauksen 
kaupunkikohtainen 
ohjausryhmä seuraa ja 
reagoi tuen suunnitelman 
toteuttamista 

Koulurauhan ja  
-turvallisuuden lisääminen 

Koulujen yhteisöllistä 
toimintakulttuuria kehitetään. 
 
Someturva-palvelu otetaan 
yläkoululaisten ja heidän 
opettajiensa käyttöön.  
 
Notecrow-mobiilipalvelu otetaan 
käyttöön turvallisuustyöhön. 
 

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat, 
yritysyhteistyö 
 

Yhteisöllisen 
toimintakulttuurin 
itsearvioinnin portaat 
 
Käyttöönotto tehty 
 
 
Käyttöönotto tehty 
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HIILINEUTRAALISUUDEN EDISTÄMINEN 

 
Toimenpiteet on sisällytetty Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekarttaan ja sivistyspalvelujen kestävän kehityksen tiekarttaan. Työyksiköillä on 

karttaan pohjautuen omat kestävän kehityksen suunnitelmat, jotka linjaavat toimenpiteitä arjen tasolla. 
 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Liikkumisen ja logistiikan 
päästöjen vähentäminen 

Liikkumista omin voimin 
päiväkoteihin ja kouluihin 
edistetään tiedottamalla. 
 
Päiväkoti ja 
kouluverkkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa huomioidaan 
julkisen liikenteen pääväylät.  
 

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Tiedotteiden ja 
toimenpiteiden määrä 
 
Kirjaukset 
hankesuunnitelmissa 

Sivistyksen ja 
ympäristötietoisuuden 
edistäminen 
 

Panostetaan sivistyksen ja 
ympäristötietoisuuden edistämiseen 
laajasti sivistyspalveluissa.  
Varhaiskasvatuksessa, 
esiopetuksessa ja perusopetuksessa 
teema sisällytetään koulujen 
kestävän tulevaisuuden 
suunnitelmiin. Kulttuurissa ja 
nuorisotyössä ympäristöteemaa 
nostetaan esiin sisältöjen ja 
tapahtumien kautta. 
 
Kestävän kehityksen teoista 
viestitään. 

Sivistyspalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja 
perusopetuksen kestävän 
tulevaisuuden 
suunnitelmien toimenpiteet 
osana yksiköiden omia 
vuosisuunnitelmia.  
 
Kulttuurikohteiden Valitse 
vastuullisemmin -
ympäristölupaukset ovat 
täyttyneet. 
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Kulttuurikohteet liittyvät Valitse 
vastuullisemmin -palveluun ja 
sitoutuvat palvelun kestävän 
kehityksen kriteereihin. 

Kulttuuri 

Kestävämmän ruokailun 
edistäminen 

Kasvisruokaa lisätään päiväkotien ja 
koulujen tarjontaan sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toiminnoissa 
tasavertaisena vaihtoehtona.  
 
Ruokahävikkiä vähennetään mm. 
kehittämällä ruokatilauksia 
tarvelähtöiseksi.  
 

Varhaiskasvatus ja esi- 
ja perusopetus 
 

Yritysyhteistyö, 
palautteet, 
yhteiskehittäminen 

Kasvisruokaa lisätty 
tarjontaan. 
 
 
 
Ruokatilaukset tehdään 
tarvelähtöisesti 

Kestävät hankinnat 
 

Arvioidaan hankintojen merkitys 
toiminnan ja CO2-päästöjen 
vähentämisen kannalta. 
Tunnistetaan merkittävimmät 
hankinnat ilmastonäkökulmasta ja 
kehitetään niihin asteittain 
tiukentuvia CO2-päästövaatimuksia. 
Mikäli yksikkö hankkii energiaa, 
kuljetuspalveluita, 
joukkoliikennepalveluita, 
ajoneuvoja, rakentamisurakoita, 
laitteita, koneita ja ruokapalveluita, 
etenkin niissä panostetaan CO2-
päästöjen vähentämiseen. 
 
Green Deal -sopimus 
varhaiskasvatuksen hankintoihin. 
 

Sivistyspalvelut Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Hankinnat, joissa päästöt tai 
muut kestävyystavoitteet 
ovat olleet mukana 
kriteeristössä. 
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Materiaalien kierron 
tehostaminen 

Lisätään kierrätyksen 
mahdollisuuksia asiakkaiden ja 
henkilöstön tiloissa. 
 
Kestävän tulevaisuuden 
suunnitelman toteuttaminen 
varhaiskasvatuksessa ja esi- ja 
perusopetuksessa. 
 
Valmistellaan liikunnan ja kulttuurin 
kaluston yhteiskäyttöä lisäävän 
hallintajärjestelmän hankintaa. 
 

Sivistyspalvelut Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Kierrätysmahdollisuudet 
ovat lisääntyneet. 
Kalustohallintajärjestelmä 
on valmis hankittavaksi ja 
toimintamallit on sovittu. 

 
 

TOIMINNAN JA PALVELUPROSESSIEN UUDISTAMINEN 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Prosessien ja palvelujen 
digitalisointi 
 

Digitalisoidaan sivistyspalvelujen 
toimintaprosesseja pienkehityksenä 
sekä strategisten kärkihankkeiden 
kautta. 
 
Opetuksen uutta ekosysteemiä 
rakennetaan kaupunkien yhteisessä 
Digi One -hankkeessa ja 
varhaiskasvatuksen 
toiminnanohjausjärjestelmää 
uudistetaan eVaka-projektissa.   
 

Sivistyspalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat, 
esikaupallinen hankina, 
ketterän kehittämisen 
malli 
 

Strategiset kärkihankkeet 
ovat edenneet 
suunnitellusti.  
 
 
Pienkehittäminen on 
vuosisuunnitelman 
mukaista. 
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Kirjastoissa valmistaudutaan 
valtakunnallisen Finna -
verkkokirjastoon siirtymiseen. 
 

 
 
 

Hankesuunnitelmien 
seuranta kaupungin 
projektimallin mukaisesti.  

Toiminnan ja talouden 
johtamisen ja 
organisaation kehittäminen 
 
 

Kehitetään sivistyspalvelujen 
organisaatiota ja johtamisen 
prosesseja uusissa palveluryhmissä.  
 
Toteutetaan tuottavuuspilotteja 
valikoiduissa yksiköissä. 
 
Palveluryhmissä määritellään 
palveluryhmän sisällön ja 
tuloksellisuuden johtamisen ja 
seurannan kannalta olennaiset 
tuottavuusmittarit. Mittaristossa 
käytetään kaupungin 
tuottavuuskartta-mallin mukaista 
mittareiden jaottelua: tuottavuuden 
päämittarit, täydentävät mittarit ja 
selittävät mittarit. 
 

Sivistyspalvelujen 
johtoryhmät, 
tuottavuuspilottiyksiköt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja 
perusopetuksen kestävän 
tulevaisuuden 
suunnitelmien toimenpiteet 
osana yksiköiden omia 
vuosisuunnitelmia. 
 

Tietopohjan vahvistaminen 
 

Hyödynnetään tietoautomaatiota ja 
tiedon visualisointia suorite- ja 
taloustietojen seuraamisessa. 
 
Vahvistetaan ymmärrystä 
Tampereen lapsiperheiden 
tilanteesta Tampere Juniorin data-
analyysien avulla. 
 
Osallistutaan valtakunnallisten 
nuorisotyön ja kulttuurin 

Sivistyspalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Visualisoitujen 
tietoraporttien määrä on 
kasvanut ja niitä 
hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä ja 
johtamisessa. 
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dokumentointijärjestelmien 
kehittämiseen. 
 
Vahvistetaan tietopohjaa 
osallistumalla hyvinvoivat 
asuinalueet -tiedonkeruuseen. 
 
Laaditaan tutkimus koronan 
pitkäaikaisvaikutuksista asiakkaiden 
käyttäytymiseen vapaa-ajan 
palveluissa yhteistyössä kuuden 
suurimman kaupungin kanssa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tutkimus koronan 
vaikutuksista asiakkaisiin on 
valmistunut. 

Tilavarauskäytäntöjen 
kehittäminen 

Keskitetään sivistyspalvelujen 
tilavarauspalveluja liikunta- ja 
nuorisoyksikköön. Kehitetään 
liikuntatilojen käyttäjäprofiileja ja 
käyttömääriä seuraava digitaalinen 
ratkaisu. Tehdään 
tilavarausjärjestelmäuudistus ja 
kehitetään omatoimisen 
kulunsallinnan digitaalisia ratkaisuja. 
Uudistusten tavoitteena on tilojen 
käyttöasteen ja asiakaslähtöisyyden 
lisääminen. 
 

Sivistyspalvelut Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Toiminnalliset uudistukset 
tilojen hallinnassa on tehty. 
 
Järjestelmäuudistukset ovat 
edenneet suunnitellusti. 
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KAUPUNGIN KASVUN VAHVISTAMINEN JA HALLINTA 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Vetovoimaisten kulttuurin ja 
vapaa-ajan palvelujen 
kehittäminen 

Lisätään kaupungin vetovoimaa 
kulttuuri- ja urheilukaupunkina: 
aloitetaan Tammelan stadionin 
rakentaminen, edistetään Sara 
Hildénin taidemuseon ja Tampereen 
taidemuseon 
uudisrakennushankkeita ja 
konseptisuunnitelmia. Turvataan 
skeittausolosuhteet 
Hiedanrannassa.  
 

Kulttuuri, 
liikuntapalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Hankkeet ovat edenneet 
suunnitellusti 

Laadukas varhaiskasvatus ja 
perusopetus  
 

Tavoitellaan korkeampaa 
osallistumisastetta 
varhaiskasvatuksessa. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- 
ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman toteuttaminen. 
 
Lukuvuosisuunnitelmatyön 
kehittäminen ja 
arviointisuunnitelman päivittäminen 
vuosille 2021–2025.  
 

Varhaiskasvatus, esi- ja 
perusopetus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskehittäminen, 
palautteet, 
kokemusasiantuntijat 
 

Lapsien osuus koko 
ikäluokasta 
 
Asiakastyytyväisyyden 
paraneminen  
 
Arviointisuunnitelman 
valmistuminen  
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TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN PARANTAMINEN 

Toimenpide Etenemissuunnitelma Toteuttajat 

Keskeisten 
sidosryhmien 

osallistuminen ja 
kumppanuudet 

Toimenpiteen 
edistymisen 

arviointikriteeri 

Työntekijäkokemuksen 
parantaminen 
mittaustuloksiin pohjautuen 

Jatketaan työntekijäkokemuksen 
mittaamista ja seurantaa. 
 
Toteutetaan yhdessä sovittuja 
toimenpiteitä yksiköissä. 
 

Sivistyspalvelut Palautteet Työntekijäkokemuksen 
mittariston tulosten 
paraneminen 
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Lautakunnan talous 
 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 8,8 
milj. euroa (+2,3 %) kuluvan vuoden lokakuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen vähentää maksutuloja arviolta 1,3 
milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan on huomioitu mm. oppilasmäärän kasvuun ja ensi vuoden 
palkkaratkaisuun liittyviä lisäyksiä. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus on vaikeuttanut 
talousarvion valmistelua. Vuosisuunnitelmassa on esitetty varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, 
perusopetuksen, kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmien talous. Palvelualueen 
yhteisen hallinnon taloutta ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty 
palveluryhmiin palveluryhmien henkilöstömenojen suhteessa. 
 

 
 

 
 

 
 
Tuottavuuden tavoitteet ja kehityksen seuranta laajennetaan vuonna 2021 kaupunkitasolta 
lautakuntien alaiseen toimintaan. Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on 
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suhteutettu asukasmäärään. Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta 
tuottavuuteen. 
 

 

Sivistyspalvelujen hallinto 
 
Sivistyspalvelujen palvelualue organisoituu vuoden 2021 alusta neljään palveluryhmään, joita ovat 
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta ja nuoriso. Palveluryhmien lisäksi 
sivistyspalveluihin sisältyy hallinto, joka muodostuu yhteisistä palveluista, sivistyspalvelujen 
henkilöstöhallinnosta ja sivistyspalvelujen taloushallinnosta. Vuonna 2020 henkilöstöhallinto sekä 
taloushallinto sijaitsevat kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen 
palveluryhmissä. 
 
Yhteiset palvelut vastaa kaupunkitasoisten, lakisääteisten, ja kaupungin eri palvelualueiden 
välisten toimintojen toteuttamisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin sekä 
kansalaistoiminnan tuen palveluprosessien osalta. Yhteisiin palveluihin sisältyvät myös 
sivistyspalvelujen kehittämisen kokonaiskoordinaatio, yksityisen varhaiskasvatuksen sekä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen valvonta ja ohjaus sekä palveluverkko- ja 
palvelumallityön koordinaatio. Yhteiset palvelut ovat sijoittuneet vuonna 2020 sivistyspalvelujen 
esikuntaan, mutta henkilötyövuodet ovat olleet osana kasvatus- ja opetuspalvelujen 
henkilöstösuunnitelmaa. Organisaatiomuutoksessa yhteisiin palveluihin siirtyy myös 
henkilötyövuosia nykyisestä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. 
 

Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2019 VS 2020 VS 2021 

Hallinto   45 
    
    
Yhteensä (htv)   45 
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Varhaiskasvatus ja esiopetus 
 
Toiminnan kuvaus  
 
Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmä tuottaa lakisääteistä 
varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Palvelut järjestetään siten, että toiminnan johtamisessa ja 
ohjauksessa toteutetaan sujuvan kasvun ja opinpolun periaatetta. Varhaiskasvatus tukee lapsen 
kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Esiopetusta toteutetaan 
perusopetuslain mukaisesti. Toiminnan järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä vastaa 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmä. 
  
Kunnan tulee järjestää varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta ja perusopetusalain 
mukaista esiopetusta kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tampereen kaupungissa tuotetaan 
varhaiskasvatuspalveluja sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Kunnallisena palveluna 
järjestetään päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, avointa varhaiskasvatusta, esiopetuksen jälkeistä 
varhaiskasvatusta ja esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa sekä erityistä hoitoa ja opetusta 
tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) palvelua. Yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat 
ostopalvelu, palveluseteli sekä yksityisen hoidon tuki. 
  
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään Tampereella lakisääteisen suomen ja ruotsin kielen 
lisäksi englannin, ranskan ja saksan kielellä. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 
pääsääntöisesti kunnallisena palveluna. Ruotsinkielistä esiopetusta toteutetaan osana 
ruotsinkielistä perusopetusta. Ranskankielinen esiopetus on osa ranskankielistä perusopetusta. 
Saksankielinen esiopetus on varhaiskasvatuksen omaa toimintaa.  Englanninkielisen esiopetuksen 
ostopalvelusopimus päättyy 31.7.2021 ja toiminta järjestetään jatkossa kunnallisena palveluna. 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kunnallinen ja yksityinen 
varhaiskasvatus, esiopetus sekä lakisääteinen kotihoidontuki. Tampere ja Tampereen seutukunnat 
järjestävät varhaiskasvatusta kuntien välisenä ostopalveluna seutusopimuksen mukaan. 
 
Digitalisaation avulla kehitetään edelleen asiakaspalvelua, vuorovaikutusta ja viestintää huoltajien 
kanssa sekä kasvattajien työn ja hallinnon tehtävien sujuvuutta. Asiakasmaksu- ja 
päivähoitopäätösten osalta prosesseja ja päätöksentekoa automatisoidaan hyödyntämällä 
ohjelmistorobotiikkaa. Varhaiskasvatuksessa valmistellaan vuoden 2021 aikana eVaka -
toiminnanohjausjärjestelmää ja arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana. Lisäksi 
varhais-kasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään edelleen mm. 
lisäämällä laitemäärää. Varhaiskasvatuksen talousjohtamisessa hyödynnetään ja kehitetään uutta 
käyttöönotettua SPB -järjestelmää.  
  
Strategista tulevaisuustyötä tehdään yhteistyössä yliopiston kanssa mahdollistamalla 
tutkimustoimintaa ja tarjoamalla tutkimuskohteita. 
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Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 
 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa kehitetään strategisten painopisteiden avulla, jotka 
ovat: joustava esi- ja alkuopetus, harrastamisen ja liikkumisen edistäminen, tuen ja ohjauksen 
kehittäminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin ja digitaalisuuden edistäminen. 
  
Kehittämistyö koordinoidaan neljällä kasvun ja opin polulla, jotka ovat Takahuhdin, Sammon, 
Vuoreksen, Ahvenisjärven ja Tesoman kasvun ja opin polut.  
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehittämistyön kärkiteemoina ovat kestävä tulevaisuus, 
yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot, lukuvalmiuksien vahvistaminen ja lapsen tuen kehittäminen. 
Lisäksi varhaiskasvatuksen laatua varmistetaan panostamalla varhaiskasvatussuunnitelman 
monipuoliseen toteuttamiseen kulttuurikasvatuksen keinoin. 
  
Toimintakulttuurin kehittämistä tuetaan vasuagentti-mallin avulla, vahvistamalla 
johtamisrakennetta sekä lisäämällä lasten ja huoltajien osallisuutta. Vuoden 2021 aikana 
yhteisöllisen toimintakulttuurin toteutumista arvioidaan yhteisöllisen toimintakulttuurin 
kehittämisen portaiden avulla. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä laaditaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma ja panostetaan toimenpiteiden jalkauttamiseen vuoden 2021 aikana.  
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmaa tuen järjestämisestä on käytössä ja siitä 
toteutetaan vuodelle 2020–2021 sovitut toimenpiteet. Tarvittava tuki järjestetään ensisijaisesti 
lapsen kasvun ja opinpolun sisällä. Integroituja esiopetusryhmiä aloitti syksyllä 2020 yhteensä 11. 
Varhaiskasvatuksessa lisättiin integroituja ryhmiä, koska keskitettyjä varhaiskasvatuspalveluja 
siirrettiin lähipalveluksi. Tähän liittyen henkilöstölle järjestetään lisäkoulutusta lapsen tuen 
järjestämisestä. Esi- ja alkuopetuksen kokonaisuudessa vahvistetaan yhteistä tuen suunnittelua ja 
toteuttamista. Esi- ja alkuopetuksen kerhojen toimintamallin mukaista toimintaa kehitetään myös 
yksityisten palvelutuottajien kanssa. 
  
Varhaiskasvatuksen laatua ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista arvioidaan Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen indikaattoreiden avulla yksiköissä. Lisäksi huoltajille kohdistetaan 
varhaiskasvatuksen palvelukyky- ja asiakastyytyväisyyskyselyt.  
 
Ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveyden edistämisen osaamista palveluissa lisätään tukemalla ja 
kouluttamalla henkilöstöä erityisesti päihdeongelmien tunnistamisessa, lasten 
mielenterveystaitojen ohjaamisessa, puheeksi ottamisessa ja tarvittaessa palveluihin ohjaamisessa. 
 
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön ensimmäinen 
varhaiskasvatusta varten laadittu omavalvontasuunnitelma (Valvira). Jokaisessa yksityisessä 
varhaiskasvatusyksikössä laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2021 aikana, 
mistä järjestetään myös koulutusta. 
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Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään osana valtakunnallista 
perhekeskustoimintamallia.  Perhekeskustoimintamallissa kehitetään matalan kynnyksen 
palveluiden verkosto, joka muodostuu muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden, 
sivistyspalveluiden, järjestöjen ja seurakuntien toimijoista. Varhaiskasvatuksessa kehittämisen 
painopisteenä on perhekerhotoiminta ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.  
 
Koronatilanne vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen merkittävästi vähintään 
kevään 2021 ajan. Esimerkiksi päiväkotien mahdolliset karanteenit vaikuttavat toimintaan. 
Pandemia monimutkaistaa perheiden tilanteita ja lisää toimentulo-ongelmia, jotka heijastuvat 
lapsiin. 
 
 Suunniteltu palvelutuotanto ja talous 
 

 
 
Organisaatiomuutoksista johtuen kustannuksia ei ole kohdistettu vuosisuunnitelmassa 
tuoteryhmille. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan laskentasäännöt päivitetään alkuvuoden 2021 
aikana ja tuotekohtaisia toteutuneita kustannuksia raportoidaan vuonna 2021 huhti-, elo ja 
jouluun tilanteissa. 
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Tuottavuuspilotit 
 
Tuottavuuspiloteissa kehitetään tuottavuuden johtamista ja seurantaa lähellä asiakasrajapintaa. 
Johtamisen ja raportoinnin mahdollistamiseksi piloteissa kehitetään palvelujen tuottavuuden 
laskentaa ja mittaamista. Pilotit ovat osa kaupungin tuottavuustyötä, jonka tavoitteena on 
tuottavuuden parantaminen osana talouden tasapainottamista. 
 
Erilaiset varjobudjetoinnit kasvun ja opin poluille 

• Sampo, Linnainmaa ja Vuores: kouluille ja päiväkodeille omat budjetit. 
Osallistuva budjetointi 

• Päiväkodeissa kokeillaan yksikkökohtaista osallistuvaa budjetointia lasten ja henkilöstön 
kanssa. 

Talous- ja budjetointikoulutus 
• Jatketaan suoriteperusteisen budjetoinnin (SPB) koulutuksia ja järjestetään talousklinikoita, 

joissa johtajat suunnittelevat yksikkönsä budjetit.   
PowerBI:n hyödyntäminen tiedon visualisoinnissa 

• Jatketaan toiminnan ja talouden tietojen yhdistämistä ja visualisointia.  
 
 
Hankintalinjaukset 
 
Hankintalinjauksilla määritellään ulkoisten hankintojen roolia toiminnassa ja palvelujen 
järjestämisessä sekä ohjataan lautakunnan alaista hankintatoimintaa, sen kehittämistä ja 
tavoiteltavia tuloksia. Hankintalinjaukset myös konkretisoivat, miten hankintatoiminnassa 
toteutetaan kaupungin hankinnan periaatteita. 
  
Kunnallisena palveluna tuotettavan varhaiskasvatuksen määrä säilyy lähes ennallaan. 
Palveluntarve vuoden aikana kasvaa noin 250 lapsella. Palvelun lisäykseen vastataan 
palvelusetelipäivähoitoa laajentamalla. Vuonna 2021 on suunnitteilla 150 uutta 
varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa palvelusetelillä tuotettuna. Lisäksi Härmälänrannan 
palvelusetelipäiväkoti korvaa poistuvan, kunnallisen Rantaperkiön päiväkodin. 
Palvelusetelipäivähoidon osalta tehdään seudullista yhteistyötä. Palveluseteli oikeuttaa ostamaan 
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hoitopaikan kotikunnasta tai lähikunnasta ja ostopalveluna päivähoitoa jatketaan muutamissa 
yksiköissä. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen pääasiallisina järjestämistapoina ovat 
kunnallinen- ja palvelusetelituotanto kuitenkin siten, että kunnallisen osuus on suurempi. 
Palvelusetelitoiminnan kasvu mahdollistetaan osin tontinluovutuksilla ja tilaomaisuuden 
myynnillä.  
 
Yksityinen varhaiskasvatus hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelituotantona. Ahjola-Harjulan 
ostopalvelusopimus päättyy 31.7.2021, jonka jälkeen jäljellä on enää kaksi ostopalvelusopimusta. 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on edelleen käytössä mm. perhepäivähoidossa, 
ryhmäperhepäivähoidossa sekä muutamissa pienissä päiväkodeissa. 

 
Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti kunnallisena palveluna. Englanninkielisen esiopetuksen 
ostopalvelusopimus päättyy 31.7.2021. Jatkossa englanninkielinen esiopetus järjestetään kunnan 
omana tuotantona. Avointa varhaiskasvatusta kehitetään valtakunnallisen perhekeskusmallin 
mukaisesti. 
  
Varhaiskasvatuksen hankinnoissa huomioidaan vaikutusten ennakkoarviointi. Kaikissa päiväkotien 
rakennus- ja korjausprojektien tarveselvityksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi. Lisäksi 
suurissa päiväkotien kalustohankinnoissa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Vuonna 2018 laadittu 
tilasuunnitelmaopas ohjaa rakentamista ja suunnittelua. 
  
Kumppanuusverkostoja luomalla monipuolistetaan lasten oppimisympäristöjä ja kehitetään 
digitaalisia oppimisympäristöjä kumppaneiden kanssa.   
 
Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään tekemällä yhteistyötä ympäristöministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön, Tuomi Logistiikka Oy:n ja Tampereen kaupungin solmiman Green deal –
sopimuksen avulla.  Sopimuksen tavoitteena on haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa.  
 
Yhteishankintojen osalta varmistetaan, että ne vastaavat toiminnan tarpeita osallistumalla Tuomi 
Logistiikan järjestämiin kilpailutustyöryhmiin.  Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän 
kilpailutusta selvitetään ja tutkitaan mahdollisuutta tuottaa järjestelmä yhdessä Espoon kaupungin 
kanssa.  
  
Hallintoon on keskitetty hankintoihin liittyvä yksiköiden ohjeistus sekä säännöllinen seuranta, jolla 
varmistetaan, että hankinnat tehdään kaupungin laatiman hankintaohjeen mukaisesti. 
Päiväkodinjohtajien kustannustehokasta ja tarvelähtöistä sähköisten oppimateriaalien hankintaa 
tuetaan. 
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Palveluverkko 
 
Palveluverkkoa kehitetään yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 25.10.2018 § 144–§ 150 varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman. 
  
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 158 talousarvion vuodelle 2021. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä käsiteltiin myös talonrakennusohjelma talousarviovuodelle 
2021 sekä suunnitelma talonrakentamisesta vuosina 2022–2024. Talonrakennusohjelman 
mukaisesti yhteistyössä tilojen käyttäjän kanssa laaditaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Ojalan päiväkoti ja koulu 
(puurakenteinen), Peltolammin hyvinvointikeskus, Tammelan koulu, rakennukset 1 ja 2, 
Hippostalon päiväkoti, Raholan päiväkodin perusparannus ja Härmälän koulun perusparannus. 
 
Tarveselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, joka käyttäjälautakunnan lisäksi 
hyväksytään Tampereen kaupungin investointien ja pitkäaikaisten vuokrausten osalta asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa. Vuonna 2021 laaditaan seuraavat hankesuunnitelmat: Ikurin päiväkoti ja 
koulu, Messukylän uusi päiväkoti, Ahvenisjärven (entinen Pohjois-Hervannan) koulun 
perusparannus ja laajennus tai uudisrakentaminen, Lamminpään koulun rakennus 2 
perusparannus, Kissanmaan koulu, Eteläpuiston (Kaakinmaa) päiväkoti.  
 
Talonrakennushanke käynnistyy urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- ja kiinteistölautakunnan 
hyväksyttyä talousarvion sitovuussäännösten puitteissa hankkeen toteutussuunnitelman. Vuonna 
2021 toteutussuunnitelmia valmistuu seuraavista hankkeista: Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 
perusparannus, Ikurin päiväkodin perusparannus, Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun 
terveydenhuollon uudisrakennus. 
 
Hankekohtaisesti nimetyistä yli miljoonan euron rakennushankkeista valmistuvat vuonna 2021 
Pellervon päiväkoti ja koulu, Lielahden päiväkoti, Pispalan koulun perusparannus, Olkahisen 
koulun uudisrakennus, Isokuusen päiväkoti ja koulu (käyttöönotto 1 / 2022) ja Multisillan päiväkoti 
(käyttöönotto 1 / 2022) Linnainmaan päiväkoti otetaan käyttöön perusparannuksen jälkeen 
tammikuussa 2021 samoin kuin Näsipuiston päiväkoti.  
 
Vellamon päiväkodin perusparannus käynnistyy kesäkuussa 2021. Vuorohoito siirtyy tässä 
yhteydessä uuteen Pellervon päiväkotiin. 
 
Ahjola - Harjulan päiväkodin ostopalvelusopimus päättyy kesällä 2021. Toiminta järjestään jatkossa 
omana palvelutuotantona osana nykyistä Kalevanharjun päiväkodin toimintaa. Varhaiskasvatuksen 
paikkamäärä tämän osalta pysyy samana.  
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Lisäksi edelleen on tavoitteena vastata palvelutarpeen kasvuun yksityistä palvelutuotantoa 
lisäämällä hyödyntäen palveluseteliä. Kasvua mahdollistetaan tilaomaisuuden myynnillä (mm. 
Hatanpään Jukola ja Lepolan päiväkoti) sekä tontinluovutuksilla (Soukkapuisto, Niemenranta III ja 
Hervantajärvi). 
 
Omaa palvelutuotantoa on mahdollista sopeuttaa, mikäli kunnan uudet yksiköt tai yksityisen 
varhaiskasvatuksen kasvu sen mahdollistaa.  Ensisijaisesti luovutaan vuokrakohteista, kuten 
Iidesrannan päiväkodista kesällä 2021. Rantaperkiön siirtokelpoisen päiväkodin toiminta päättyy 
kesällä 2021. 
 
Vuonna 2021 on tavoitteena valmistua seuraavat uudet palveluseteliyksiköt: Härmälänranta 8 / 
2021, Pilke Houkauksen laajennus 8 / 2021 ja Vaakon Notko syksy 2021. 
 

Riskiprofiili 
 
Kriittisimpinä riskeinä suhteessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen 
on tunnistettu ja arvioitu seuraavat riskit, jotka on riskiprofiilissa arvioitu suuruudeltaan yksikön 
toiminnan kannalta merkittäviksi. Kaikille kohtalaisiksi tai merkittäviksi arvioiduille riskeille on 
määritelty hallintatoimenpiteet ja suunnitelmat riskin pienentämiseksi. Riskit ovat 
toimintayksikössä vastuutettu asianmukaisille vastuuhenkilöille. 
 
 

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskitaso 
(lukuarvo) 

Strategiset 
riskit 

Yhteiskunnan 
polarisoituminen, 
hyvinvointierot, 
syrjäytyminen 

Kaupungin eri alueiden eriarvoistuminen, jolloin 
mahdollisten konfliktien määrä lisääntyy. Tasa-
arvoisten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pal-
veluiden vaarantuminen. Uhkana myös 
palvelujärjestelmän jäykkyys, jos yhteistyö on 
puutteellista. 

6 

 Palveluverkko Sisäilmaongelmat ja rakennusten korjausvelka 
aiheuttavat ennalta suunnittelemattomia muutoksia 
ja kustannuksia. Palveluseteli-/yksityisen toiminnan 
suhteellinen osuus koko kaupungin tarjoamasta 
palvelutuotannosta. Muun tuotannon osuuden kasvu 
suuremmaksi kuin kunnallinen toiminta aiheuttaa 
taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. 

6 

Operatiiviset 
riskit 

Digitalisaatio Tietojärjestelmien haavoittuvuus, turvallisuus- ja 
tietoturvariskit, monilukutaito vaarantuu. Digitali-
saation mahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään ja 
kehittäminen hidastuu. Tällöin tavoitteena olleita 
kustannussäästöjä ei synny, mikä vaikuttaa myös 
talouteen. Varhaiskasvatuksen laitekanta edelleen 
heikko. Mahdollisuutena asiakaspalvelussa on, että 
asiakasmaksu- ja hoitopaikkapäätösprosessit 
nopeutuvat. 

9 
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 Yhteiskunnan 
muutokset 

Vakavan väkivallan uhka on kohonnut. 
Varhaiskasvatuksen merkityksen väheneminen, josta 
seuraa riski, että kasvatustyön ammatillinen 
houkuttelevuus heikkenee. Tällä hetkellä on 
varhaiskasvatuksessa erityisen näkyvä työvoimapula 
ja saatavuusongelma. 

9 

 Tietosuojaturvallis
uus 

Oppilashuollon henkilötietojen dokumentointi ei 
täytä tietosuojavaatimuksia, henkilötietojen ohjeiden 
vastainen käyttö tai vuoto vääriin käsiin 
(kyberhyökkäys). 

9 

Taloudelliset 
riskit 

Kasvavat ja 
muuttuvat 
palvelutarpeet ja 
kireä talous 

Uhkana palvelujen laatu ja sen varmistaminen, 
palvelujen kaventuminen, poliittiset arvovalinnat 
sekä resurssien riittävyys. Varhaiskasvatuksessa 
alueellisten palveluiden muotoilu alueprofiilitietojen 
perusteella. Tukipalveluiden (esim. Ict, ateriat, 
työterveys ) hintojen nousu vaarantaa 
tehostamistoimenpiteiden kautta palvelujen laadun 
säilymisen. Yksityisen palvelutuotannon yllättävät 
muutokset palveluverkossa. 

9 

 Sisäilmaongelmat Sairauspoissaolojen kasvun myötä sijaiskustannukset 
kasvavat. Siirtokelpoisten kiinteistöjen alkuperäisiä 
tiloja korkeammat kustannukset kasvattavat 
vuokramenoja ja väistötilaratkaisut lisäävät 
kuljetuskustannuksia ja asiakastyytymättömyyttä, 
koska lähipalvelulupaus ei toteudu. Väistötilat eivät 
aina tarjoa vastaavaa paikkamäärää lapsille, kuin 
varsinainen päiväkoti. 

6 

 
Keskeisimmät riskienhallintatoimenpiteet 
 
Alueiden eriarvoistuminen huomioidaan resurssijaossa positiivisena erityiskohteluna. 
Opetushallituksen ja opetusministeriön rahoitus jaetaan sosioekonomisin perustein ja aiheeseen 
liittyvien indikaattoreiden mukaan alueellisesti ja kustannuksia seurataan omilla kirjanpidon 
tunnisteilla. Tampere juniorin tekemät kasvun- ja opinpolkujen mukaiset alueanalyysit tukevat 
suunnittelua. Toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmat. 
 
Tiedolla johtamisen työkaluja ja paikkatietoa hyödynnetään palveluverkon suunnittelussa. 
Palveluverkon suunnittelu edellyttää sektorirajat ylittävää toimintaa. Alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä kaavoituksen ja täydennysrakentamisen rooli on merkittävä. 
 
Digitalisaatioon liittyviä riskejä hallitaan lisäämällä tukea käyttöönottoon ja hyödyntämällä 
viestinnässä digitaalisten kanavia. Uusia digitaalisia toimintamalleja ja ratkaisuja palveluiden 
järjestämiseksi pohditaan yhteistyössä Monetra Oy:n kanssa. Tavoitteena robotiikan lisääminen eri 
prosesseissa. Digitalisaation kehittäminen näkyy mm. seuraavissa hankkeissa: Digione ja eVaka, 
lukulumo, lukukaari-ohjelma ja kielitietoisuushanke. 
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Muutosjohtamisessa pyrkimyksenä on myönteisen asenteen nostaminen. Keskitytään hyviin 
asioihin ja vahvuuksiin sekä ajantasaiseen tiedottamiseen muutoksen joka vaiheessa. 
Yhteiskunnan muutosten ja tietosuojaongelmien aiheuttamia uhkia hallitaan ajantasaisilla 
turvallisuusohjeilla ja koulutuksilla. Kehitetään kriisivalmiutta poikkeustilanteiden säännöllisellä 
harjoittelulla. Rekrytointiprosesseissa vahvistetaan yhteistyötä eri koulutustahojen kanssa.  
 
Taloudellisia riskejä hallitaan hyödyntämällä paremmin väestöstä ja palveluverkon muutoksista 
saatavaa tietoa suunnittelussa ja analysoimalla tuloksia systemaattisesti ja säännöllisesti.  Vuoden 
2020 aikana hankitun SPB- talouden suunnittelutyökalun käyttöä vahvistetaan. Hyödynnetään 
digitalisaation uudet mahdollisuudet ja työvälineet ja otetaan niitä rohkeasti käyttöön. Toimitaan 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Resurssin kohdentamisessa huomioidaan alueelliset erot. 
Varmistetaan palvelun tasalaatu ja palvelun tarve tiiviillä yhteistyöllä yksityisten palvelun 
tuottajien kanssa. Tukipalveluiden hinnanmuutokset huomioidaan talousarvion 
kehysvalmistelussa. 
 
Sisäilmaongelmia hallitaan vuoden 2020 aikana uusitulla sisäilmaohjeistuksella sekä kahdella 
uudella sisäilma-asiantuntijalla. Lisäksi hyödynnetään paikkatietoa ja sektorirajat ylittävää 
toimintaa palveluverkon suunnittelussa. Sisäilmaongelmien aiheuttama kustannusten kasvu 
otetaan huomioon talousarvion kehysvalmistelussa. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma  
 
 

Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2019 VS 2020 VS 2021 

Hallinto 15 16 23 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 1756 1765 1798  

   
Yhteensä (htv) 1771 1781 1821 

 

Sivistyspalvelujen palvelualue organisoituu vuoden 2021 alusta neljään palveluryhmään, joita ovat 
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta ja nuoriso. Kasvatus- ja 
opetuspalvelujen osalta muutos kohdistuu erityisesti nykyisiin hallinnon tehtäviin. Henkilöstö- ja 
taloustiimi siirtyvät palvelemaan koko sivistyspalvelujen palvelualuetta. Nykyinen 
asiakaspalvelutiimi siirtyy varhaiskasvatus ja esiopetus -palveluryhmään, pedagoginen tiimi ja 
kehittämistiimi jakaantuvat varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetuksen palveluryhmiin. 
Alueellisesta mallista luovutaan ja jatkossa organisoidutaan 15 kasvun- ja opinpolun mukaisesti. 
Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia koulujen ja päiväkotien toimintaan. 
  
Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää henkilöstörakenteen muutosta vuoteen 2030 mennessä. 
Siirtymävaiheen suunnitelmallista muutosta henkilöstörakenteessa on alettu toteuttaa vuonna 
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2020. Samanaikaisesti taloudellinen tilanne antaa selkeät raamit henkilöstöresurssille ja kaikessa 
rekrytoinnissa noudatetaan tarkkaa harkintaa.  
  
Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma edellyttävät kasvatushenkilöstön 
osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Digitalisaatio ja toimintaympäristöjen muuttuminen edellyttävät 
uusien työkäytänteiden omaksumista, hallintaa ja kehittämistä koko varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen henkilöstön osalta. Kevään 2020 koronatilanne vaikutti työntekemisen tapaan ja 
vaati uusien työtapojen nopeaa omaksumista. Syksyllä tilanne tasoittui, mutta henkilöstöltä 
vaaditaan valmiutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Henkilöstölle tarjotaan 
monipuolista koulutusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan. Vertaiskouluttajia 
hyödyntämällä ja mentoroinnilla tuetaan osaamisen kehittämistä työn ohessa. Henkilöstöä 
kannustetaan osallistumaan kehittämistyöhön, tiimi- ja parityöskentelyyn sekä erilaisiin 
ammatillisuutta tukeviin työryhmiin ja verkostoihin. Tukemalla ja tarjoamalla työkaluja henkilöstön 
uuden ammatillisen roolin kehittymiselle vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointiin. Varhaisen tuen 
toimintamallin käyttöä vahvistetaan edelleen, erilaisten muutostilanteiden hallintaan kiinnitetään 
huomiota ja työturvallisuutta ylläpidetään suunnitemallisesti mm. ajantasaisilla 
turvallisuusohjeilla, varautumalla uhka- ja vaaratilanteisiin ja tunnistamalla keskeiset riskitekijät ja 
luomalla näihin toimenpiteet. Työhyvinvointia vahvistetaan myös kannustamalla henkilöstöä 
huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mm. liikunnan avulla. 
  
Osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen vaativat useamman vuoden 
pitkäjänteistä työskentelyä, jossa johtamisen merkitys on suuri. 
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Perusopetus 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Tampereen kaupungin perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestelmistä ja 
opetuksen kehittämisestä. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti 
kunnallisena palveluna.  
  
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 
 
Perusopetuksen kehittämistyö koordinoidaan neljällä kasvun ja opin polulla, jotka ovat 
Ahvenisjärven, Sammon, Takahuhdin, Tesoman ja Vuoreksen kasvun ja opin polut. Jokaiselle polulle 
on määritelty oma kaupunkikohtainen kehittämistehtävänsä painopisteiden mukaan. Takahuhti 
vastaa esi- ja alkuopetuksesta, Sampo harrastamisesta ja liikkumisesta, Vuores ja Ahvenisjärvi 
vastaavat digitaalisuudesta ja yhteisöllisestä toimintakulttuurista ja Tesoma tuen ja ohjauksen 
kaupunkikohtaisesta kehittämisestä. Tuen ohjausryhmän oheen perustetaan oppilashuollon laatua 
ja kehittämistä edistävä ohjausryhmä yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Lisäksi 
Tampereen kansainvälinen koulu Fista vastaa kansainvälisyyden kaupunkikohtaisesta edistämisestä 
perusopetuksessa. Jokaiselle tehtävälle on muodostettu omat ohjausryhmänsä vastaamaan 
kehittämisen seurannasta.  
  
Toimintakulttuurin kehittämistä tuetaan kehittäjäopettaja-mallin avulla sekä lisäämällä lasten ja 
huoltajien osallisuuden mahdollisuuksia. Vuoden 2021 aikana yhteisöllisen toimintakulttuurin ja 
osallisuuden toteutumista arvioidaan kaikissa kouluissa yhteisöllisen toimintakulttuurin ja 
osallisuuden kehittämisen portaiden avulla.  
  
Koronatilanne vaikuttaa perusopetuksen järjestämiseen merkittävästi vähintään kevätlukukauden 
2021 ajan. Esimerkiksi koulujen mahdolliset karanteenit ja siihen liittyvät etäopetukseen siirtymiset, 
opetusryhmien sekoittumista rajoittavat toimet vaikuttavat merkittävästi opetuksen 
järjestämiseen.  
   
Perusopetus on mukana lukuhankkeessa, jossa edistetään lasten lukemista ja innostetaan 
lukemaan. Lukukoordinaattorit edistävät konkreettisesti yhdessä koulun henkilöstön kanssa 
oppilaita lukemisen innostamisessa. Lukemisen edistämistä tehdään yhdessä kirjastojen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lukunopeutta ja lukemisen ymmärtämistä seurataan 
Lukimat -oppimisen arvioinnin avulla. Lukimat -arvioinnit tehdään perusopetuksen 2. vuosiluokan 
oppilaille.  
  
Koulusihteerimallin kehittäminen vuonna 2021 käynnistetään elokuussa. Tiimeihin rekrytoidaan 
vastaavat koulusihteerit kevään aikana. Uuden toimintamallin mukaisesti aloitetaan 
syyslukukauden alkaessa vuonna 2021.  
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Tampereen kaupungin perusopetus on viiden suuren kaupungin kanssa rakentamassa kansallista 
koulutuksen digitaalista palvelualustaa. Sen ympärille luodaan koulutusalan ekosysteemin, johon 
kaikki alan toimijat voivat liittyä. 
  
Turvallisuuden ja kiusaamisen ehkäiseminen ovat osa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä. 
Koulut käyttävät vuonna 2021 yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen itsearvioinnin 
portaita. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaille ja opettajille otetaan käyttöön Someturva-
palvelu. Someturva on palvelu, joka suojaa päivittäisiltä sosiaalisen median vaaroilta ja auttaa, kun 
lapsi tai nuori kohtaa ongelmatilanteita tai kiusaamista. Koulujen turvallisuustyöhön otetaan 
käyttöön Notecrown mobiilipalvelu, josta koulut löytävät turvallisuusohjeet ja toimintamallit 
kriisitilanteiden varalle. 
  
Oikea-aikaisen ja saavutettavan tuen toimintamallia kehitetään edelleen. Joustavia pienryhmiä 
rakennetaan tarpeen mukaan oman koulupolun tarpeet huomioiden. Ohjaajaresurssia 
kohdennetaan oppimisen tuen tarpeiden perusteella. Ohjaajien resursoinnin kehittäminen on 
projektoitu. Projektin tavoitteena on myös kehittää ohjaajaresurssin huomioimista koulujen 
budjetoinnissa.  
 
Ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveyden edistämisen osaamista palveluissa lisätään tukemalla ja 
kouluttamalla henkilöstöä päihdeongelmien tunnistamisessa, lasten ja nuorten 
mielenterveystaitojen ohjaamisessa, puheeksi ottamisessa ja tarvittaessa palveluihin ohjaamisessa. 
 
Oppivelvollisuuden laajentamiseen valmistaudutaan yhteistyössä toisen asteen toimijoiden kanssa. 
Oppivelvollisuuden laajentuminen on projektoitu vuosille 2021–2023 yhteistyössä toisen asteen 
kanssa. Projekti sijoittuu elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueelle, mutta sitä toteutetaan 
kiinteässä yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.  
  
Vuoden 2021 aikana opetussuunnitelmatyössä ja perusopetuksen laadun kehittämisessä 
keskitytään opettajien arviointiosaamisen vahvistamiseen. Kaikille kouluille luodaan yhtenäinen 
arvioinnin vuosikello. Syksyllä 2021 tehdään uusi perusopetuksen arviointisuunnitelma vuosille 
2021–2025.  
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Suunniteltu palvelutuotanto ja talous 
 

 
 
Organisaatiomuutoksista johtuen kustannuksia ei ole kohdistettu vuosisuunnitelmassa 
tuoteryhmille. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan laskentasäännöt päivitetään alkuvuoden 2021 
aikana ja tuotekohtaisia toteutuneita kustannuksia raportoidaan vuonna 2021 huhti-, elo ja 
jouluun tilanteissa. 
 

 
 

 
 
Tuottavuuspilotit 
 
Tuottavuuspiloteissa kehitetään tuottavuuden johtamista ja seurantaa lähellä asiakasrajapintaa. 
Johtamisen ja raportoinnin mahdollistamiseksi piloteissa kehitetään palvelujen tuottavuuden 
laskentaa ja mittaamista. Pilotit ovat osa kaupungin tuottavuustyötä, jonka tavoitteena on 
tuottavuuden parantaminen osana talouden tasapainottamista. 
 
Erilaiset varjobudjetoinnit kasvun ja opin poluille 



 

36 
 

• Sampo, Linnainmaa ja Vuores: kouluille ja päiväkodeille omat budjetit. 
Osallistuva budjetointi 

• Päiväkodeissa kokeillaan yksikkökohtaista osallistuvaa budjetointia lasten ja henkilöstön 
kanssa. 

Talous- ja budjetointikoulutus 
• Järjestetään viisi talousklinikkaa, joissa käydään talouden suunnittelussa huomioitavat asiat 

läpi.   
PowerBI:n hyödyntäminen tiedon visualisoinnissa 

• Jatketaan toiminnan ja talouden tietojen visualisointia.  
 
Hankintalinjaukset 
 
Hankintalinjauksilla määritellään ulkoisten hankintojen roolia toiminnassa ja palvelujen 
järjestämisessä sekä ohjataan lautakunnan alaista hankintatoimintaa, sen kehittämistä ja 
tavoiteltavia tuloksia. Hankintalinjaukset myös konkretisoivat, miten hankintatoiminnassa 
toteutetaan kaupungin hankinnan periaatteita. 
 
Perusopetuksen hankinnoissa huomioidaan vaikutusten ennakkoarviointi. Kaikista koulujen 
rakennus- ja korjausprojektien tarveselvityksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi. Lisäksi 
suurissa koulujen kalustohankinnoissa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Vuonna 2018 laadittu 
tilasuunnitelmaopas ohjaa rakentamista ja suunnittelua. 
  
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kunnan omana toimintana (50 %) että 
yksityisenä avustusperustaisena toimintana (50 %). Koulujen harrastusryhmätoimintaa kehitetään 
ja järjestetään yhdessä kunnan ja järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää 
perusopetuksen harrastustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Puolet toiminnasta rahoitetaan 
valtion erityisavustuksena. 
  
Yhteishankintojen osalta varmistetaan, että ne vastaavat toiminnan tarpeita osallistumalla 
kilpailutustyöryhmiin.  Hallinnon tehtävä on ohjeistaa, varmistaa ja seurata säännöllisesti, että 
hankinnat tehdään kaupungin kilpailuttamista hankintapaikoista. Rehtoreiden kustannustehokasta 
ja tarvelähtöistä sähköisten oppimateriaalien hankintaa tuetaan. Perusopetuksen kirjahankintoihin 
ja digitaalisiin oppimateriaaleihin käytetään valtakunnallisia Tieran ja Hanselin kilpailuttamia 
puitesopimuksia. 

 
Palveluverkko 
 
Palveluverkkoa kehitetään yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 25.10.2018 § 144–§ 150 varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman. 
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Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 158 talousarvion vuodelle 2021. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä käsiteltiin myös talonrakennusohjelma talousarviovuodelle 
2021 sekä suunnitelma talonrakentamisesta vuosina 2022–2024. Talonrakennusohjelman 
mukaisesti yhteistyössä tilojen käyttäjän kanssa laaditaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Ojalan päiväkoti ja koulu 
(puurakenteinen), Peltolammin hyvinvointikeskus, Tammelan koulu, rakennukset 1 ja 2 ja 
Härmälän koulun perusparannus. 

Tarveselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, joka käyttäjälautakunnan lisäksi 
hyväksytään Tampereen kaupungin investointien ja pitkäaikaisten vuokrausten osalta asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa. Vuonna 2021 laaditaan seuraavat hankesuunnitelmat: Ikurin päiväkoti ja 
koulu, Ahvenisjärven (entinen Pohjois-Hervannan) koulun perusparannus ja laajennus, 
Lamminpään koulun rakennus 2 perusparannus, Kissanmaan koulu ja Eteläpuiston (Kaakinmaan) 
päiväkoti ja koulu. 
 
Talonrakennushanke käynnistyy urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- ja kiinteistölautakunnan 
hyväksyttyä talousarvion sitovuussäännösten puitteissa hankkeen toteutussuunnitelman. Vuonna 
2021 toteutussuunnitelmia valmistuu seuraavista hankkeista: Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 
perusparannus ja Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon uudisrakennus. 
Hankekohtaisesti nimetyistä yli miljoonan euron rakennushankkeista valmistuvat vuonna 2021 
Pellervon päiväkoti ja koulu, Pispalan koulun perusparannus, Olkahisen koulun uudisrakennus ja 
Isokuusen päiväkoti ja koulu (käyttöönotto 1/2022). 
 

Riskiprofiili  
 
Kriittisimpinä riskeinä suhteessa Perusopetuksessa tavoitteiden saavuttamiseen on tunnistettu ja 
arvioitu seuraavat riskit, jotka on riskiprofiilissa arvioitu suuruudeltaan yksikön toiminnan kannalta 
merkittäviksi. Kaikille kohtalaisiksi tai merkittäviksi arvioiduille riskeille on määritelty 
hallintatoimenpiteet ja suunnitelmat riskin pienentämiseksi. Riskit ovat toimintayksikössä 
vastuutettu asianmukaisille vastuuhenkilöille. 
 

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskitaso 
(lukuarvo) 

Strategiset riskit Yhteiskunnan 
polarisoituminen, 
hyvinvointierot, 
syrjäytyminen 
 

Kaupungin eri alueiden eriarvoistuminen, 
mahdollisten konfliktien määrä lisääntyy. 
Oppilashuollon palvelujen tarpeen kasvu. Tasa-
arvoisten kasvatus- ja opetuspalvelujen 
vaarantuminen. Uhkana myös 
palvelujärjestelmän jäykkyys, jos ei yhteistyötä. 

6 

 Palveluverkko 
 

Sisäilmaongelmat ja rakennusten korjausvelka 
aiheuttavat ennalta suunnittelemattomia 
muutoksia ja kustannuksia. Uhkana myös 
jäykkyys ja poliittisen ohjauksen 
ennakoimattomuus. 

6 
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Toiminnan supistuminen ja yksiköitten 
sulkeminen. Lasten ja aikuisten terveydelliset 
riskit, joista seuraa sairauspoissaolojen ja 
sijaiskustannusten kasvu. 

Operatiiviset riskit Digitalisaatio Uhka: tietojärjestelmien haavoittuvuus, 
turvallisuus- ja tietoturvariskit, monilukutaito 
vaarantuu. Tulevaisuustarpeiden 
ennakoimattomuus. Digitalisaation 
mahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään, 
kehittäminen hidastuu. Tavoitteena olleita 
kustannussäästöjä ei synny, jolloin vaikuttaa 
myös talouteen. Tietosuojaosaamisen taso.  
Mahdollisuus: Digitalisaation kustannussäästöt, 
yksilöllinen oppiminen--> digitaaliset 
materiaalit, oppimisen uudet tavat, virheistä 
oppiminen, digitalisaation uudet muodot 
tekevät toiminnasta tehokkaampaa ja 
vaikuttavampaa. 

9 

 Yhteiskunnan 
muutokset 
 

Vakavan väkivallan uhka on kohonnut. 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
merkityksen väheneminen. Kasvatustyön 
ammatillinen houkuttelevuus heikkenee. 
Perusopetuksessa rekrytointihaaste saada 
päteviä erityisopettajia. 

9 

 Tietosuoja-
turvallisuus 
 

Oppilashuollon henkilötietojen dokumentointi 
ei täytä tietosuojavaatimuksia, henkilötietojen 
ohjeiden vastainen käyttö tai vuoto vääriin 
käsiin (kyberhyökkäys). 

9 

 Muutosjohtaminen 
ja uudistumiskyky 
 

Resurssien riittävyys organisaatiouudistuksen 
muutospaineessa, muutosvastarinta ja 
sitoutumisen puute. 

6 

Taloudelliset riskit Kasvavat ja 
muuttuvat 
palvelutarpeet ja 
kireä talous 

palvelujen laatu ja sen varmistaminen, 
palvelujen kaventuminen, poliittiset 
arvovalinnat, resurssien riittävyys. 
 
Tukipalveluiden (esim. Ict, ateriat, työterveys, 
kuljetukset) hintojen nousu vaarantaa 
tehostamistoimenpiteiden kautta palvelujen 
laadun säilymisen. Palveluiden laatu voi näkyä 
ryhmäkokojen kasvuina.  

9 

 
Keskeisimmät riskienhallintatoimenpiteet 
 
Alueiden eriarvoistuminen huomioidaan resurssijaossa positiivisena erityiskohteluna. Kasvatuksen 
ja opetuksen merkitys tasaisesti jakautuneen hyvinvoinnin perustana. Huomioidaan alueelliset 
erot, polarisaatio. Laaja kielitarjotin tärkeää ylläpitää ja kehittää. Alueiden houkutteleva painotus. 
Uusien toimintamallien kehittäminen hyvinvoinnin tukemiseksi varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen toiminnassa. Asiakirjat: lukuvuosisuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat. Tampere 
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junior -kehitysohjelman tuottamaa opinpolkujen mukaista analyysiä hyödynnetään tuottamaan 
tietoa alueen koulujen rehtoreille ja perusopetuksen johdolle.   
 
Tuen suunnittelua kehitetään ja huomioidaan resurssinjaossa. Opetushallituksen ja 
opetusministeriön rahoitus jaetaan sosioekonomisin perustein ja aiheeseen liittyvien 
indikaattoreiden mukaan alueellisesti." 
 
Tiedolla johtamisen ja paikkatiedon hyödyntämien palveluveron suunnittelussa. Palveluverkon 
suunnittelu edellyttää sektorirajat ylittävää toimintaa. Alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemisessä 
kaavoituksen ja täydennysrakentamisen rooli on merkittävä. Toimivien ja vaikuttavien 
sisäilmaongelmien prosessit auttavat riskin hallinnassa.  
 
"Digitalisaation käyttöönotto, viestinnässä digitaalisten kanavien hyödyntäminen. Tukea, 
koulutuksia ja koulutason tukimalleja riittävästi. Uusia digitaalisia toimintamalleja ja ratkaisuja 
palveluiden järjestämiseksi pohditaan yhteistyössä Monetra Oy:n kanssa. Robotiikan 
hyödyntäminen eri prosesseissa. Kaupungin valmistelussa resurssien varmistaminen ja 
kohdistaminen niin, että digitalisaatiota pystyttäisiin hyödyntämään murrosvaiheessa.  
 
Perusopetus on mukana laajassa 5 suuren kaupungin hankkeessa, jossa luodaan parempaa 
oppimista tukeva palvelualusta.  Perusopetus on mukana kuuden suurimman kunnan yhteisessä 
hankkeessa, jossa luodaan positiivista kuvaa toimialasta tuottamalla materiaalia median ja 
kuntalaisten käyttöön. 
 
Organisaatiouudistuksen tuottamassa muutosjohtamistilanteessa luodaan myönteinen asenne 
muutosta kohtaa. Keskitytään hyviin asioihin ja vahvuuksiin. Yhdessä tekeminen. 
Valmistautuminen, ennakointi, tiedottaminen.  
 
Yhteiskunnan muutoksen riskeihin keinoina ovat: Turvallisuusohjeistuksen ajantasaisuus, 
Kriisivalmiuden kehittäminen, Poikkeustilanteiden säännöllinen harjoittelu, Positiivisen 
työnantajakuvan vahvistaminen. Rekrytointisuunnitelma ja yhteistyö koulutustahojen kanssa. 
 
Kasvavat ja muuttuvat palvelutarpeet ja kireä talous "Yhteistyön ja suunnittelun vahvistaminen 
varhaiskasvatuksen perusopetuksen, yhteisten hankkeiden ja kokeilujen avulla. Tulosten 
analysointi, tavoitteiden määrittely ja vienti käytäntöön.  
Hyödynnetään digitalisaation uudet mahdollisuudet ja työvälineet ja otetaan niitä rohkeasti 
käyttöön. Toimitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  
Resurssikohdentamisen uudelleen arviointi ja kohdentaminen. Huomioidaan alueelliset erot, 
polarisaatio.  
Varmistetaan palvelun tasalaatu ja palvelun tarve tiiviillä yhteistyöllä yksityisten palvelun 
tuottajien kanssa. Yhteiset sopimukset. 
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Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma  
 
 

Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2019 VS 2020 VS 2021 

Hallinto 23 23 14 
Perusopetus 1819 1833 1884 
    
Yhteensä (htv) 1842 1856 1898 

 
Sivistyspalvelujen palvelualue organisoituu vuoden 2021 alusta neljään palveluryhmään, joita ovat 
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta ja nuoriso. Kasvatus- ja 
opetuspalvelujen osalta muutos kohdistuu erityisesti nykyisiin hallinnon tehtäviin. Henkilöstö- ja 
taloustiimi siirtyvät palvelemaan koko sivistyspalvelujen palvelualuetta. Nykyinen 
asiakaspalvelutiimi siirtyy varhaiskasvatus ja esiopetus -palveluryhmään, pedagoginen tiimi ja 
kehittämistiimi jakaantuvat varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetuksen palveluryhmiin. 
Alueellisesta mallista luovutaan ja jatkossa organisoidutaan 15 kasvun- ja opinpolun mukaisesti. 
Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia koulujen ja päiväkotien toimintaan. 
  
Perusopetuksessa oppilasmäärät kasvavat edelleen, mikä lisää henkilöstömäärän tarvetta. 
Perusopetuksen rekrytoinnit toteutetaan tarkan tarveharkinnan perusteella.  
  
Opetussuunnitelma edellyttää opetushenkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Digitalisaatio 
ja toimintaympäristöjen muuttuminen edellyttävät uusien työkäytänteiden omaksumista, hallintaa 
ja kehittämistä koko henkilöstön osalta perusopetuksessa. Kevään 2020 koronatilanne vaikutti 
työntekemisen tapaan ja vaati uusien työtapojen nopeaa omaksumista. Syksyllä tilanne tasoittui, 
mutta henkilöstöltä vaaditaan valmiutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Henkilöstölle 
tarjotaan monipuolista koulutusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan. Vertaiskouluttajia 
hyödyntämällä ja mentoroinnilla tuetaan osaamisen kehittämistä työn ohessa. Henkilöstöä 
kannustetaan osallistumaan kehittämistyöhön, tiimi- ja parityöskentelyyn sekä erilaisiin 
ammatillisuutta tukeviin työryhmiin ja verkostoihin. Tukemalla ja tarjoamalla työkaluja henkilöstön 
uuden ammatillisen roolin kehittymiselle vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointiin. Varhaisen tuen 
toimintamallin käyttöä vahvistetaan edelleen, erilaisten muutostilanteiden hallintaan kiinnitetään 
huomiota ja työturvallisuutta ylläpidetään suunnitemallisesti mm. ajantasaisilla 
turvallisuusohjeilla, varautumalla uhka- ja vaaratilanteisiin ja tunnistamalla keskeiset riskitekijät ja 
luomalla näihin toimenpiteet. Työhyvinvointia vahvistetaan myös kannustamalla henkilöstöä 
huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mm. liikunnan avulla. 
  
Osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen vaativat useamman vuoden 
pitkäjänteistä työskentelyä, jossa johtamisen merkitys on suuri. 
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Kulttuuri 
 
Toiminnan kuvaus  
 
Kulttuurin palveluryhmä vastaa laissa kunnille osoitettujen kulttuuri- ja kirjastopalvelujen 
järjestämisestä. Lisäksi palveluryhmä järjestää valtionosuuksiin oikeuttavia, kaupungin 
kulttuurielämän ja vetovoiman kannalta merkittäviä museo-, orkesteri-, taiteen perusopetus- ja 
vapaan sivistystyön palveluja näitä ohjaavien lakien määrittelemällä tavalla sekä huolehtii 
sopimusten nojalla Tampereen kaupungille luovutettujen taidekokoelmien säilyttämisestä, 
kunnostamisesta ja esilläpidosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämillä museoilla ja kirjastoilla 
on lakisääteisiä valtakunnallisesti rahoitettuja alueellisia kehittämistehtäviä, joita Tampereella 
toteuttavat kaupunginkirjasto sekä Tampereen museot. Tampereen seudun työväenopisto tuottaa 
vapaan sivistystyön palvelut myös Ylöjärvelle kaupunkien välisen sopimuksen mukaisesti. Kulttuurin 
palveluryhmän palvelutarjontaa täydennetään avustamalla paikallisia kulttuuriyhteisöjä 
kumppanuus- ja toiminta-avustuksin sekä tuotantotuin. 
  
Palveluryhmän tuottamat ja tukemat palvelut tarjoavat asukkaille ja vierailijoille elämyksiä sekä 
mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja itsensä ilmaisuun. Tavoitteena on parantaa jokaisen asukkaan 
hyvinvointia, kehittää luovuutta, sekä lisätä Tampereen ja maakunnan vetovoimaa omaleimaisena 
asuin- ja matkailupaikkakuntana. 
  
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 
  
Kulttuuripalvelujen järjestämistä ja kehittämistä leimaa koronakriisin keskellä toimiminen ja siitä 
toipuminen. Lähtökohtana on pyrkiä tarjoamaan palveluita myös poikkeusaikana turvallisuuden 
reunaehdot huomioiden. Tarvittaessa palveluja räätälöidään turvallisuustilanteeseen soveltuvaksi 
fyysisessä ympäristössä ja digitaalisuutta hyödynnetään saavutettavuuden edistämisessä. 
  
Kriisistä huolimatta palveluissa panostetaan sisältöjen korkeaan laatuun. Museoiden 
näyttelyohjelmistossa nähdään muun muassa Vapriikin Ritarit- ja Tampere liekeissä -näyttelyt, 
Taidemuseon Magnus Enckell -suurnäyttely sekä Sara Hildénin taidemuseoon saapuva Marcel 
Dzaman Pohjoismaiden debyyttinäyttely. Tampere Filharmonia keskittyy esittelemään uuden 
sukupolven kansainvälisiä taiteilijoita ja myöhäisromantiikan ja modernismin keskeisimpiä 
suurteoksia. Uusi kirjastoauto aloittaa toimintansa tuoden entistä laadukkaammat 
kirjastoautopalvelut kouluille, päiväkodeille ja haja-asutusalueille. 
  
Kaupunkitasoisia ja lautakunnan asettamia toiminnan painopisteitä sekä kulttuuristrategian 
tavoitteita konkretisoidaan kaikessa palvelutoiminnassa. Palvelujen saavutettavuutta ja 
kulttuurihyvinvointia edistetään laajasti muun muassa viestintää kehittämällä, pilotoimalla 
vähävaraisten kulttuuriosallisuutta tukevaa Kaiku-korttia, rakentamalla varhaiskasvatuksen 
kulttuurikasvatusohjelmaa sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. 
Omaehtoista kulttuuritoimintaa ja taiteilijoiden toimintaedellytyksiä parannetaan muun muassa 
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kehittämällä kirjaston toimintaa avoimen kansalaisareenan suuntaan, kehittämällä yleisten 
kulttuuripalvelujen roolia kulttuurin tekemistä mahdollistavana organisaationa sekä laatimalla 
suunnitelman kulttuuritilojen kehittämisestä. 
  
Toimintatapojen kehittäminen on keskeinen osa sivistyspalvelujen uudelleen organisoinnin myötä 
syntyvän palveluryhmän toimintaa. Palvelujen välisiä yhteistyörakenteita, strategisen kehittämisen 
prosesseja ja digitaalisten toimintatapojen hyödyntämistä edistetään määrätietoisesta.  
Palveluryhmä osallistuu tiiviisti Tampereen hakuun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. 
 
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous 
 

 
 
Organisaatiomuutoksista johtuen kustannuksia ei ole kohdistettu vuosisuunnitelmassa 
tuoteryhmille. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan laskentasäännöt päivitetään alkuvuoden 2021 
aikana ja tuotekohtaisia toteutuneita kustannuksia raportoidaan vuonna 2021 huhti-, elo ja 
jouluun tilanteissa. 
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Tuottavuuspilotit  
 
Tuottavuuspiloteissa kehitetään tuottavuuden johtamista ja seurantaa lähellä asiakasrajapintaa. 
Johtamisen ja raportoinnin mahdollistamiseksi piloteissa kehitetään palvelujen tuottavuuden 
laskentaa ja mittaamista. Pilotit ovat osa kaupungin tuottavuustyötä, jonka tavoitteena on 
tuottavuuden parantaminen osana talouden tasapainottamista. 
 
Kulttuurin tuottavuuspiloiteissa tavoitteena on tuottavuus- ja tuloksellisuuspotentiaalin 
tunnistaminen ja johtamisen kehittäminen kirjastopalveluissa. Lähijohtamisen tueksi otetaan 
käyttöön seurantavälineet ja laaditaan tuottavuusseurantaan käypä mittaristo. Pilotissa on 
mukana eteläisen alueen kirjastopalvelut: Sampolan, Koivistonkylän, Härmälän, Peltolammin ja 
Nekalan kirjastot. 
 
Hankintalinjaukset 
 
Hankintalinjauksilla määritellään ulkoisten hankintojen roolia toiminnassa ja palvelujen 
järjestämisessä sekä ohjataan lautakunnan alaista hankintatoimintaa, sen kehittämistä ja 
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tavoiteltavia tuloksia. Hankintalinjaukset myös konkretisoivat, miten hankintatoiminnassa 
toteutetaan kaupungin hankinnan periaatteita. 
 
Kulttuurin palveluryhmän hankinnat ovat monimuotoisia ja niillä mahdollistetaan, turvataan ja 
kehitetään palvelutuotannon perusedellytyksiä. Hankintatoiminta vaatii kulttuuri- ja taidealan 
perehtyneisyyttä ja kokemusta. Erityisesti taide-, palvelu- ja kokoelmahankinnat vaativat vahvaa 
substanssiosaamista. Hankintatoiminta kirja-aineisto-, esine- ja taidekokoelmien osalta voi ulottua 
pitkälle tulevaisuuteen. Hankintatoiminnan keskeinen periaate on laatu, jolla palveluryhmän 
toiminta pidetään kuntalaisille ja kansainvälisille asiakkaille kiinnostavana.  
  
Hankinnoissa huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet ja monimuotoisuus, näkökulmana 
esimerkiksi turvallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Ympäristö- ja ilmastovaikutukset 
huomioidaan yhä enenevässä määrin. Olemassa olevaa kalustoa ja materiaaleja kierrätetään 
mahdollisuuksien mukaan. Hankinnat voivat olla innovatiivisia ja kokeilevia. Palveluja toteutetaan 
omana tuotantona, allianssimallilla, monituottajamallilla ja kumppanimallilla. Uusia 
hankintamalleja, kuten joukkorahoitusta ja vaikuttavuusinvestointia kokeillaan mahdollisuuksien ja 
toimintaedellytysten mukaan. Tuotantotuet, avustukset ja projektituet täydentävät palveluryhmän 
omaa tuotantoa. Tuotantotukia, projektitukia ja avustustoimintaa kehitetään. Hankinnoilla 
tuetaan paikallisten luovien alojen kehitystä. 

 
Palveluverkko  
 
Palveluverkkoa kehitetään yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli 22.11.2018 kokouksessaan § 159 Tampereen kaupungin 
liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa vuosille 2019–2030. 

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 158 talousarvion vuodelle 2021. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä käsiteltiin myös talonrakennusohjelma talousarviovuodelle 
2021 sekä suunnitelma talonrakentamisesta vuosina 2022–2024. Talonrakennusohjelman 
mukaisesti yhteistyössä tilojen käyttäjän kanssa laaditaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Hiedanranta monitoimitila 
Hiertämö, Peltolammin hyvinvointikeskus, Tammelan koulu, rakennukset 1 ja 2 ja Sara Hildénin 
taidemuseo. 

Tarveselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, joka käyttäjälautakunnan lisäksi 
hyväksytään Tampereen kaupungin investointien ja pitkäaikaisten vuokrausten osalta asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa. Vuonna 2021 laaditaan seuraavat hankesuunnitelmat: Tampereen 
Taidemuseon laajennus ja perusparannus ja PMO Sali.  

 
Talonrakennushanke käynnistyy urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- ja kiinteistölautakunnan 
hyväksyttyä talousarvion sitovuussäännösten puitteissa hankkeen toteutussuunnitelman.  
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Hankekohtaisesti nimetyistä yli miljoonan euron rakennushankkeista valmistuu vuonna 2021 
Tampere-talon ison salin esitystekniikka. 
 

Riskiprofiili  
 

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskitaso 
(lukuarvo) 

Operatiiviset riskit  Asiakkaiden 
käyttäytymisen 
muutos  

Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu 
pitkäksi aikaa tai pysyvästi koronakriisin 
seurauksena. Nykyiset palvelut ja resurssit 
eivät enää vastaa täysin asiakkaiden uusia 
odotuksia. 

8 

Taloudelliset riskit Talouden 
ennakoimattomuus 

Koronatilanteen vuoksi tulojen ja menojen 
ennustaminen on aiempaa vaikeampaa. 

8 

Vahinkoriskit Kulttuurihistoriallisen- 
ja taideomaisuuden 
säilyminen 

Kokoelmakeskuksen kiinteistöongelmat 
uhkaavat mittavan kulttuurihistoriallisen ja 
taideomaisuuden säilymistä jälkipolville. 

9 

Vahinkoriskit Asiakkaiden ja 
henkilöstön kokemat 
uhkaavat tilanteet 

Häiriökäyttäytyminen toimipisteissä. 8 

Operatiiviset riskit Tietoliikenne-
ongelmat 

Keskeisten järjestelmien mahdolliset häiriöt 
(mm. Kirjasto- ja kassajärjestelmät) 
keskeyttävät toiminnan. 

7 

 
Keskeisimmät riskienhallintatoimenpiteet 
 
Palveluryhmän riskiprofiili, riskienhallintakäytännöt ja varautumissuunnitelmat päivitetään 
vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja muuttunutta toimintaympäristöä. 
Kokoelmakeskuksen kiinteistöongelmiin pyritään löytämään kestävä ratkaisu, joka turvaa 
kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilymisen. Asiakkaiden käytöksen muuttumisen 
ennakoimiseksi tehdään tutkimus kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä. Talouden 
raportoinnin, visualisoinnin ja ennakoinnin työkaluja ja käytäntöjä kehitetään. Vartijapalveluita 
lisätään tarpeen mukaan ja henkilöstöä koulutetaan toimimaan uhkaavissa tilanteissa. 
Toimipisteiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla.  
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma  

 
Palkalliset henkilötyövuodet (htv)  TP 2019  VS 2020  VS 2021  

Hallinto  11,3  23   
 Kirjasto ja kansalaisopisto yksikkö 352,34  354,65   
 Kulttuuri ja taide yksikkö 288,4  275,6   
 Sara Hildénin taidemuseo 18,71  25   

 Kulttuuri -palveluryhmä       649,5 
 Yhteensä 961,74  970,25  649,5 
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Vuoden 2020 alusta voimaan tullut uudistettu museolaki määrittää maakunta- ja 
aluetaidemuseojärjestelmän.  Museopalveluille on siirtynyt kulttuuriperinnön ja -ympäristön 
hoitoon liittyviä tehtäviä ja asiantuntijapalveluja. Uuden valtionosuuden myötä museoihin 
palkattiin tehtäviä hoitamaan uusia asiantuntijoita.  Sara Hildénin taidemuseon kokoelman 
konservointiin ja huoltoon on varauduttu palkkaamaan konservaattori, ja Tampereen seudun 
työväenopistoon koulutussuunnittelija. Palvelujen suunnittelussa on oltu hyvin maltillisia 
taloudellista ja muuta epävarmuutta luovan korona-tilanteen vuoksi. 
  
Suurin osa Kulttuuri- palveluryhmän henkilöstöstä on suorassa asiakaspalvelutyössä, jolloin 
asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tarpeellista, kielitaito ja oikea 
asiakaspalveluasenne korostuvat.  Erityisesti etätyön lisääntyminen ja digitalisointi edellyttävät 
uutta teknistä ja ohjelmisto-osaamista, uusien teknisten alustojen, palveluiden ja työkäytänteiden 
omaksumista ja hallintaa. Työkäytänteiden uudistuessa työtehtäviä jaetaan uudelleen ja työtavat 
muuttuvat, myös asiakaspalvelun sisältötyötä siirretään verkkoon. Pienenevistä 
henkilöstöresursseista johtuen tehtävänkuvat laajentuvat. Taloushallinnon osaamisen 
vahvistaminen korostuu erityisesti esimiestyössä. 
  
Koronatilanteesta johtuvat liikkumisrajoitukset vahvistavat verkkotyön ja sosiaalisen median 
osaamisen merkitystä ja hyödyntämistä. Monilla aloilla, erityisesti tapahtuma-, näyttely- ja 
musiikkitarjonnassa, henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon liittyy kansainvälinen yhteistyö, joka on 
nyt poikkeustilanteessa vähäistä.  Henkilöstön osaamista kehitetään mm. työkierrolla, 
koulutuksilla ja hakemalla projektirahoitusta uusiin työmuotoihin ja hankkeisiin. 
  
Osaamisen kehittämisessä painotetaan henkilöstö kehittäjänä -periaatteita henkilöstöä 
osallistaen. Kaikki esimiehet osallistuvat johtamisen valmennusohjelmaan, jonka tavoitteena on 
laadukas ja kaupungin johtamisperiaatteiden mukainen esimiestyö.  
 
Työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöstö- ja esimieskoulutuksella sekä ajantasaisella 
ohjeistuksella vahvistetaan tukea muuttuneeseen työelämätilanteeseen ja muutokseen sekä  
henkilöstöturvallisuudesta huolehtimiseen. Työterveyshuollon kanssa tehdään kiinteää 
yhteistyötä, mm. kognitiivisesta ergonomiasta huolehtimiseen on kiinnitetty erityistä huomioita.  
Työn tekemisen tapoja pyritään edelleen monipuolistamaan mm. etätyöllä ja työaikajoustoin, 
jotka ovat jo käytössä laajasti. Esimiestyö, yhteydenpito, ajankäytön hallinta ja ergonomia ovat 
nousseet kehittämiskohteiksi etätyön lisääntyessä.   
 
Kunta 10 -tutkimuksen ja työntekijäkokemuksen mittaamisen tuloksia hyödynnetään 
suunnitelmallisesti.  
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Liikunta ja nuoriso 
 
Toiminnan kuvaus  
 

Palveluryhmän tehtävä on tamperelaisten aktiivisen elämäntavan edistäminen. Palveluryhmä 
vastaa liikunta- ja nuorisolaissa kunnalle osoitettujen liikuntapalvelujen ja nuorisotyön 
järjestämisestä. Sisä- ja ulkoliikunnan olosuhteilla mahdollistetaan asukkaiden omaehtoista 
liikkumista, seurojen yhteisöllistä harjoitus- ja kilpailutoimintaa sekä liikunnan ja kulttuurin 
tapahtumia. Liikunnan ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan erityisesti lasten, nuorten, perheiden, 
ikäihmisten ja erityisryhmien vapaa-ajan liikkumista. Nuorisotyön tavoitteena on edistää 
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä nuorten edellytyksiä toimia 
yhteiskunnassa. Palveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä sivistyspalvelujen muiden 
palveluryhmien ja kaupungin muiden palvelualueiden sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Oman 
palvelutuotannon ja olosuhteiden ylläpidon rinnalla palveluryhmän keskeinen toimintamuoto on 
paikallisten liikuntaseurojen ja nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen toiminta- ja 
projektiavustuksin. 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 
 
Nuorisotyössä keskeisenä painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin tukeminen koronakriisin aikana 
ja sen jälkeen. Toimintaa kehitetään muun muassa panostamalla uusiin nuorisotyön muotoihin 
kauppakeskuksissa, verkossa, koulupäivän yhteydessä sekä muun muassa sateenkaarinuorten 
parissa. Osallistavan budjetoinnin kehittämistä jatketaan Mun Tampere ja Masseista Mahiksia -
toimintojen myötä. Myös kulttuurista nuorisotyötä vahvistetaan kehittämällä Nuorten 
kulttuurikeskukseksi nimetyn entisen Monitoimitalo 13:n toimintaa. E-urheilun olosuhteita 
kehitetään erityisesti Rantaperkiön nuorisokeskuksessa. Harrastamista ja liikkumista edistetään 
laaja-alaisesti kehittämällä sivistyspalvelujen yhteistä liikkumisen polkua sekä Suomen mallin 
mukaista harrastamisen kokonaisuutta. Nuorisotyö linkittyy tiiviisti perhekeskustoimintamallin 
kehittämiseen ja Tampere Junior -kehitysohjelman toimintaan. 
 
Liikuntapaikkojen peruskorjaukset ja muutostyöt jatkuvat vuonna 2021. Hervannan uimahalli 
otetaan uudelleen käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Skeittauksen olosuhteet turvataan 
kehittyvässä Hiedanrannassa uudessa kohteessa. Kaupin urheilupuiston kehittäminen jatkuu ja 
alueen uusi huoltorakennus valmistuu. Pyynikille rakennetaan edellytykset esteettömään uintiin. 
Talousarviovuoden merkittävin liikuntahanke on Tammelan stadionin rakentamisen 
käynnistäminen. 
 
Toiminnan kehittämisessä painottuu erityisesti tiivistyvä yhteistyö sivistyspalvelujen muiden 
palveluryhmien kanssa. Tilojen käyttöä ja hallinnointia kehitetään hyödyntämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja uudistamalla toimintamalleja. 
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Ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveyden edistämisen osaamista palveluissa lisätään tukemalla ja 
kouluttamalla henkilöstöä päihdeongelmien tunnistamisessa, lasten ja nuorten 
mielenterveystaitojen ohjaamisessa, puheeksi ottamisessa ja tarvittaessa palveluihin ohjaamisessa. 
 
Urheilun ja kulttuurin suurtapahtumia toteutetaan koronatilanteen salliessa. Vuodelle 2021 
suunnitteilla on muun muassa monilaji voimistelun SM-kilpailut, yleisurheilun veteraanien MM-
kilpailut, lentopallon EM-turnaus, yleisurheilun Kalevan Kisat, karaten juniorien EM-kilpailut, 
Hassisen Koneen konsertti ja Blockfest. 
 

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous 

 
 
Organisaatiomuutoksista johtuen kustannuksia ei ole kohdistettu vuosisuunnitelmassa 
tuoteryhmille. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan laskentasäännöt päivitetään alkuvuoden 2021 
aikana ja tuotekohtaisia toteutuneita kustannuksia raportoidaan vuonna 2021 huhti-, elo ja 
jouluun tilanteissa. 
 

 
 



 

49 
 

 
 
 
Hankintalinjaukset 

 

Hankintalinjauksilla määritellään ulkoisten hankintojen roolia toiminnassa ja palvelujen 
järjestämisessä sekä ohjataan lautakunnan alaista hankintatoimintaa, sen kehittämistä ja 
tavoiteltavia tuloksia. Hankintalinjaukset myös konkretisoivat, miten hankintatoiminnassa 
toteutetaan kaupungin hankinnan periaatteita.  

Liikunta ja nuoret -palveluryhmän hankinnat ovat monimuotoisia ja niillä mahdollistetaan, 
turvataan ja kehitetään palvelutuotannon perusedellytyksiä. 

Erityisesti liikunnan hankintatoiminta vaatii liikunta-alan perehtyneisyyttä ja kokemusta, jotta 
hankintojen turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus voidaan parhaalla mahdollisella 
tavalla turvata. Hankintatoiminnan keskeinen periaate on laatu, jolla palveluryhmän toiminta 
pidetään kuntalaisille ja kansainvälisille asiakkaille kiinnostavana.  

Hankinnoissa huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet ja monimuotoisuus, näkökulmana 
esimerkiksi turvallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Ympäristö- ja ilmastovaikutukset 
huomioidaan yhä enenevässä määrin. Olemassa olevaa kalustoa ja materiaaleja kierrätetään 
mahdollisuuksien mukaan. Hankinnat voivat olla innovatiivisia ja kokeilevia. Palveluja toteutetaan 
omana tuotantona, allianssimallilla, monituottajamallilla ja kumppanimallilla. Uusia 
hankintamalleja, kuten joukkorahoitusta ja vaikuttavuusinvestointia kokeillaan mahdollisuuksien ja 
toimintaedellytysten mukaan. Tuotantotuet, avustukset ja projektituet täydentävät palveluryhmän 
omaa tuotantoa. Tuotantotukia, projektitukia ja avustustoimintaa kehitetään. Hankinnoilla 
tuetaan paikallisten liikunta- ja nuorisoalojen kehitystä. 
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Palveluverkko  
 
Palveluverkkoa kehitetään yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli 22.11.2018 kokouksessaan § 159 Tampereen kaupungin 
liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa vuosille 2019–2030. 
 
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 § 158 talousarvion vuodelle 2021. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä käsiteltiin myös talonrakennusohjelma talousarviovuodelle 
2021 sekä suunnitelma talonrakentamisesta vuosina 2022–2024. Talonrakennusohjelman 
mukaisesti yhteistyössä tilojen käyttäjän kanssa laaditaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Hiedanranta monitoimitila 
Hiertämö, Peltolammin hyvinvointikeskus, Tammelan koulu, rakennukset 1 ja 2. 
 
Tarveselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, joka käyttäjälautakunnan lisäksi 
hyväksytään Tampereen kaupungin investointien ja pitkäaikaisten vuokrausten osalta asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa. Vuonna 2021 laaditaan seuraava hankesuunnitelma: Hervannan vapaa-
aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus.  
 
Talonrakennushanke käynnistyy urakkakilpailutuksen jälkeen asunto- ja kiinteistölautakunnan 
hyväksyttyä talousarvion sitovuussäännösten puitteissa hankkeen toteutussuunnitelman.  
Hankekohtaisesti nimetyistä yli miljoonan euron rakennushankkeista valmistuvat vuonna 2021 
Hervannan uimahallin perusparannus ja Kaupin urheilupuiston huoltorakennus.  
 
Riskiprofiili  
 
 

Riskiluokka Riski Riskin kuvaus Riskitaso 
(lukuarvo) 

Operatiiviset riskit  Asiakkaiden 
käyttäytymisen 
muutos  

Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu 
pitkäksi aikaa tai pysyvästi koronakriisin 
seurauksena. Nykyiset palvelut ja resurssit 
eivät enää vastaa täysin asiakkaiden uusia 
odotuksia. 

8 

Taloudelliset riskit Talouden 
ennakoimattomuus 

Koronatilanteen vuoksi tulojen ja menojen 
ennustaminen on aiempaa vaikeampaa. 

8 

Vahinkoriskit Ilkivalta tiloissa Koronatilanteen aiheuttamien 
palvelusulkujen myötä ilkivalta kiinteistöissä 
kasvaa. 

9 

Vahinkoriskit Asiakkaiden ja 
henkilöstön kokemat 
uhkaavat tilanteet 

Häiriökäyttäytyminen toimipisteissä. 8 
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Keskeisimmät riskienhallintatoimenpiteet 
 
Palveluryhmän riskiprofiili, riskienhallintakäytännöt ja varautumissuunnitelmat päivitetään 
vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja muuttunutta toimintaympäristöä. Asiakkaiden 
käytöksen muuttumisen ennakoimiseksi tehdään tutkimus kuuden suurimman kaupungin 
yhteistyönä. Talouden raportoinnin, visualisoinnin ja ennakoinnin työkaluja ja käytäntöjä 
kehitetään. Vartijapalveluita lisätään tarpeen mukaan ja henkilöstöä koulutetaan toimimaan 
uhkaavissa tilanteissa. Toimipisteiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma  
 

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)  TP 2019  VS 2020  VS 2021  

Liikunta   213,58 214 214 
Nuoriso 77,68 78 78 
Yhteensä 
 

291,26  292  292  

 

Digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen asettaa sekä hallinnolle että koko henkilökunnalle 
osaamisen ja viestinnän vahvistamistarpeita. Myös kieli- ja asiakaspalvelutaidot sekä erilaisten 
asiakkaiden kohtaaminen korostuvat tulevaisuudessa, myös tehtäväkuvat monipuolistuvat. 
Henkilöstön osaamista kehitetään mm. työkierrolla, koulutuksilla ja tiimityöskentelyllä. Osaamisen 
kehittämisessä painotetaan henkilöstö kehittäjänä -periaatteita, parannetaan henkilöstön 
osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia oman työn kehittämisessä. Kaikki esimiehet osallistuvat 
johtamisen valmennusohjelmaan, jonka tavoitteena on laadukas ja kaupungin 
johtamisperiaatteiden mukainen esimiestyö.  
 
Työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöstö- ja esimieskoulutuksella sekä ajantasaisella 
ohjeistuksella vahvistetaan tukea muuttuneeseen työelämätilanteeseen ja muutokseen sekä  
henkilöstöturvallisuudesta huolehtimiseen. Työterveyshuollon kanssa tehdään kiinteää 
yhteistyötä, mm. järjestetään sovitusti terveystarkastuksia ja huolehditaan hyvästä 
työergonomiasta.   
 
Kunta 10 -tutkimuksen ja työntekijäkokemuksen mittaamisen tuloksia hyödynnetään 
suunnitelmallisesti. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Sivistyspalvelujen hankintasuunnitelma 2021-2022
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