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Heinämäki Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Eskola Vesa
Hanhela Milka
Kuortti Jussi
Lähde Leo, poistui 19:10
Ojares Juho, poistui 19:10
Pitkänen Jari, varajäsen
Rajala Petri
Rokosa Inna
Räihä Tuomo
Söderström Päivi, poistui 17:22
Turkia Kirsti, poistui 19:10
Viljanen Kirsti
Kouhia Raimo , poistui 19:10
Rantanen Teppo, Johtaja, esittelijä
Kareinen Minna, Hallintosihteeri, sihteeri
Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus
Jokinen Harri, Suunnittelupäällikkö, saapui 18:21, poistui 18:58
Mustikkamäki Nina, saapui 16:55, poistui 17:41
Mäkitalo Ari, Koulutusjohtaja, saapui 18:21, poistui 18:58
Nurmi-Vuorinen Marja, Opiskelijahuollon päällikkö, saapui 16:27, poistui
16:52
Rahkonen Ilkka , Liiketoiminnan kehitysjohtaja, saapui 16:10, poistui 16:27
Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja, poistui 19:05
Toivanen Johanna, Viestintäsuunnittelija
Lehto Aleksi, Nuorisovaltuutettu, poistui 18:14
Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja
Auvinen Jarkko
Dahan Manar, Nuorisovaltuutettu
Löytty-Rissanen Minna
Roihuvuo Johanna
Saari Regina, Työllisyysjohtaja
Salmi Pekka, Kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Heinämäki
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Kareinen
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Inna Rokosa

Petri Rajala

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi
30.04.2019

Minna Kareinen, hallintosihteeri
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§ 41
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 42
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Petri Rajala ja Inna Rokosa (varalla Tuomo
Räihä).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavissa sähköisesti
viimeistään maanantaina 29.4.2019.
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§ 43
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen
liiketoiminnan kehitysjohtaja Ilkka Rahkoselle § 44
opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuoriselle § 44
suunnittelupäällikkö Harri Jokiselle ja koulutusjohtaja Ari Mäkitalolle
§ 45
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§ 44
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiacontroller Nina
Mustikkamäelle lähetekeskusteluun Vuoden 2020 talousarviotavoitteiden
valmistelu.
Ilkka Rahkonen, Marja Nurmi-Vuorinen ja Nina Mustikkamäki olivat
asiantuntijoina asioiden käsittelyjen aikana ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.
Päivi Söderström poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Aleksi
Lehto poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen
Puheenjohataja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä
asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
AV-alan tuotantokannustin / liiketoiminnan kehitysjohtaja Ilkka
Rahkonen
Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon vuosikatsaus /
opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen
Vuoden 2020 talousarviotavoitteiden valmistelu - lähetekeskustelu /
Teppo Rantanen ja Nina Mustikkamäki
Åkerlundinkadun tiloista luopuminen ja koulutuksen siirtäminen
Santalahdentien toimipisteeseen, tilannekatsaus / Outi Kallioinen
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§ 45
Tampereen seudun ammattiopiston Koivistontien toimipisteestä luopuminen ja
vuokrasopimuksen irtisanominen sekä Valimoinstituutin tilojen käyttötarkoituksen
muutos (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1997/02.07.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Koivistontien toimipisteen vuokrasopimus irtisanotaan siten, että sen
koulutustoiminta siirtyy Tredun muihin toimipisteisiin 21.10.2019 alkaen.
Tavoitteena on, että vuokrasopimus irtisanotaan ja vuokravelvoite
Tredun osalta päättyy 1.1.2020 alkaen.
Tredun johto valtuutetaan valmistelemaan Koivistontien toimipisteen
koulutustoiminnan sijoittaminen Ajokinkujan, Hepolamminkadun ja
Sammonkadun toimipisteisiin perusteluissa esitetyn mukaisesti.
Koivistontien toimipisteen toiminnan uudelleen sijoittamisen yhteydessä
Hepolamminkadulla sijaitsevan Valimo-instituutin tilojen käyttötarkoitus
muutetaan.
Esteellisyys
Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Harri Jokinen ja Ari Mäkitalo olivat kokouksessa asiantuntijoina asian
käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 14.11.2018 § 121
käsitellyt Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun palveluverkkoa.
Perusteluissa tuotiin esiin, että Tredussa on tehty ja tullaan tekemään
kaikkien toimipisteiden osalta kriittinen tarkastelu toimintojen
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tiivistämiseksi ja tilojen käytön tehostamiseksi sekä esimerkiksi tilojen
ulosvuokraamiseksi. Tarkastelua on tehty yhteistyössä Tredu Kiinteistöt
Oy:n ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän sekä
Tilapalveluiden kanssa. Lisäksi nyt esillä olevista palveluverkon
muutoksista on käyty lähetekeskustelu lautakunnan kokouksessa
13.2.2019 § 18.
Tredun taloudellinen tilanne
Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksen vaikutus on Tredulle noin
20 miljoonaa euroa. Tredun tilikauden 2018 tulos toteutui 5,3 milj. euroa
alijäämäisenä, mikä on 2,0 milj. euroa suunniteltua huonompi. Tilikauden
toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä.
Merkittävin tekijä oli ammatillisen koulutuksen valtionosuuden
pieneneminen 4,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Budjettiin
verrattuna valtionosuudet toteutuivat 4,0 milj. euroa pienempinä.
Talouden tasapainottamiseksi Tredussa on arvioitu tilojen tehostamisella
saavutettavan seuraavien kolmen vuoden aikana noin 2,5 miljoonan
euron säästöt. Tilavuokrat ovat tällä hetkellä yhteensä noin 17 miljoonaa
euroa eli noin 20 prosenttia toimintamenoista.
Selvitys Koivistontien toimipisteestä luopumiseksi
Tredussa on laadittu selvitys Koivistontien toimipisteestä luopumisesta ja
vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Suunnitelmana on, että Koivistontien
toimipisteen koulutustoiminta siirretään Tredun muihin toimipisteisiin
1.1.2020 alkaen.
Tredulla on Koivistontien toimipisteessä käytössään 12 802 m2
tilakokonaisuus, jonka kiinteistökulut ovat noin 967 500 euroa vuodessa,
mukaan lukien puhtauspalvelut. Koivistontien toimipisteestä saatavat
lyhytaikaiset vuokratulot vaihtelevat vuosittain. Viime vuonna 2018
toteutuneet vuokratulot olivat 23 000 euroa. Koivistontien toimipisteessä
koulutetaan tällä hetkellä opiskelijoita seuraaville aloille: puhtaus- ja
kiinteistöpalveluala, rakennusala, talotekniikka, tekstiili- ja muotiala,
tekninen suunnittelu ja turvallisuusala. Lisäksi järjestetään valma -
tutkintoon valmistavaa koulutusta. Toimipisteen kokonaisopiskelijamäärä
on noin 740 ja henkilökuntaa on 67.
Koivistontien toimipisteen opiskelijoiden tuottama valtionosuus on 5,5
miljoonaa euroa, joka on laskettu vuoden 2018 rahoituspäätöksen
pohjalta ja muut kulut (opetus, yhteiset toiminnot ja hallinto) ovat 5,7
miljoonaa euroa vuoden 2017 koulutusalakohtaisen
kustannusraportoinnin mukaisesti. Mikäli opetus hajautetaan eri
toimipisteisiin (Ajokinkuja, Hepolamminkatu, Sammonkatu)
valtionosuustuloihin ei tule muutoksia olettamalla, että vetovoimaisuus
pysyy ennallaan. Kiinteistökuluissa syntyy vähennystä noin 890 000
euroa. Muiden toiminnallisten kulujen on laskettu pysyvän samana.
Lisäksi kustannuksissa tulee huomioida, että Koivistontien toimipisteen
toiminnan jatkaminen edellyttäisi suuria korjausinvestointeja tiloihin.
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Koulutuksen siirtäminen muihin toimipisteisiin
Koivistontien toimipisteestä luopumisen yhteydessä on suunniteltu
Hepolamminkadulla sijaitsevan Valimoinstituutin tilojen ottamista toiseen
käyttötarkoitukseen. Valimoinstituutin tiloja koskevan selvityksen
mukaan tilojen käyttötarkoituksen muuttamiseen ei ole sopimuksellisia
esteitä.
Hepolamminkadulla sijaitseviin Valimoinstituutin tiloihin siirrettäisiin
Koivistontien toimipisteen rakennusalan-, teknisen suunnittelun- sekä
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus. Tilojen muutostyöt on
suunniteltu osittain opinnollistettavaksi toimipisteen eri alojen
opiskelijoille. Valimoalan koulutusta jatketaan ja kehitetään työelämän
ympäristöissä toteutettavaksi.
Turvallisuusalan koulutus on suunniteltu siirrettäväksi joko
Sammonkadun tai Hepolamminkadun toimipisteeseen.
Talotekniikan koulutus on suunniteltu siirrettäväksi Ajokinkujan
toimipisteeseen ja tekstiili- ja muotialan koulutusta on suunniteltu
siirrettäväksi joko Sammonkadun tai Hepolamminkadun toimipisteeseen.
Suunnitelluissa koulutusten siirroissa on otettu huomioon kunkin
toimipisteen antamat alojen välisen yhteistyön tuomat pedagogiset
hyödyt ja opintojen valintojen mahdollisuudet opiskelijoille. Koulutuksen
hajauttamisella suunniteltuihin toimipisteisiin voidaan opiskelijoille
tarjota pedagogisesti tarkoituksenmukaisemmat ja teknisesti paremmat
oppimisympäristöt, joissa on pienempi saneeraustarve.
Toiminnalliset ja pedagogiset hyödyt
Järjestelyt mahdollistavat taloudellisesti ja toiminnallisesti
tehokkaamman tilojen ja laitteiden yhteiskäytön eri koulutusalojen välillä.
Esimerkkeinä rakennus-, pintakäsittely ja puualan oppimisympäristöjen ja
henkilöstön yhteiskäyttö. Järjestely mahdollistaa pääsääntöisesti
paremmat lukio- ja valinnaisuusopinnot opiskelijoilla muun muassa
Sammonkadulle ja Hepolamminkadulle siirtyvillä aloilla. Lisäksi
yhteistyömahdollisuudet ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulu-tasolla
paranevat. Toiminnallinen talousvaikutus arvioitu olevan 3 - 4
henkilötyövuotta.
Koivistontien toimipisteen henkilökunnalle on asiasta järjestetty
tiedotustilaisuus 19.3.2019 ja opiskelijoille 21.3.2019.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää
ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella.
Tiedoksi
Harri T Jokinen, Ari Mäkitalo, Regina Blom, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi,
Satu Kuivasto, Raija Mäkelä, Ilkka Hakala, Mika Uronen, Maija Kirvesoja
Liitteet

1 Liite elosa Koivistontien tp luopuminen
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§ 46
Tampereen seudun ammattiopiston palveluverkon selvitystyö Oriveden ja Virtain
toimipisteiden osalta (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2855/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Alueellisen palveluverkon selvitystyö käynnistetään Oriveden ja Virtain
toimipisteiden osalta.
Esteellisyys
Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perustelut
Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin elinvoima- ja
osaamislautakunnassa 14.11.2018 § 121 ja palveluverkon kehittämistä on
viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Hyväksytyssä
palveluverkkosuunnitelmassa annettiin valtuutus käynnistää strategiset
neuvottelut Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta.
Palveluverkkosuunnitelman edistämiseksi on tarpeen tehdä selvitystyö
Orivedellä ja Virroilla järjestettävän ammatillisen koulutuksen eri
ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. Selvitystyön tekemiseen perustetaan
työryhmä, johon Tampereen seudun ammattiopiston omistajakunnat ja
muut alueelliset ammatillisen koulutuksen järjestäjien omistajat nimeävät
edustajansa. Lisäksi ryhmään nimetään Tredun asiantuntijoita.
Selvitystyön on tarkoitus valmistua 30.6.2019 mennessä.
Tiedoksi
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Harri T Jokinen, Kristiina Karppi,
Raija Mäkelä, Vesa Kähkönen, Piritta Haapahuhta
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§ 47
Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2245/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston päivitetyt säännöt
hyväksytään.
Stipendirahaston nimeksi muutetaan Tampereen seudun
ammattiopiston metsäalan koulutuksen stipendirahasto.
Perustelut
Tampereen kaupungin ohjeen dnro TRE:8486/00.01.01/2017 mukaan
kaupungin valtuusto päättää rahastojen säännöistä.
Kurun normaalimetsäoppilaitokseen perustettiin vuonna 1987
oppilaitoksen viisikymmenvuotisjuhlien yhteydessä saaduista
lahjoitusvaroista stipendirahasto. Lahjoittajat toivoivat varoja käytettävän
stipendien myöntämiseen opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille.
Rahaston sääntöjen mukaan varat on sijoitettava riskittömästi siten, että
sijoituksen tuotto on hyvä ja vuosittain realisoitavissa. Stipendirahastosta
voidaan myöntää varoja stipendeihin enintään vuosittaista tuottoa
vastaava summa. Rahastoon mahdollisesti saatavat uudet lahjoitukset on
käytettävä pääoman kasvattamiseen.
Stipendirahaston tuotto on käytettävä stipendien myöntöön
opinnoissaan hyvin menestyneille tai muuten ansioituneille Kurun
normaalimetsäoppilaitoksen tai Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijoille. Päätöksen stipendirahaston käytöstä tekee Kurun
normaalimetsäoppilaitoksen opettajakunta.
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Kurun normaalimetsäoppilaitos oli valtion omistuksessa 30.6.1995 asti ja
sen jälkeen omistajana (koulutuksen järjestäjä) on ollut Tampereen
kaupunki. Vuonna 1996 nimeksi vaihtui Kurun metsäoppilaitos, kun
opettajankoulutus siirtyi Tampereen ammattikorkeakoululle.
Vuonna 2000 oppilaitos siirrettiin osaksi Tampereen ammattiopistoa.
Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-
kuntayhtymän Pirkanmaan ammattiopisto ja Pirkanmaan aikuisopisto
ovat yhdistyneet 1.1.2013 alkaen. Nykyisen oppilaitoksen nimi on
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu. Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelijoita on ollut opiskelemassa vielä 1900-
luvulla, mutta tämän jälkeen ainoastaan toisen asteen opiskelijoita.
Stipendirahaston varat kohdentuvatkin nykyisin vain toisen asteen
opiskelijoihin.
Usean eri organisaatiomuutoksen ja koulutuksen uudistumisen vuoksi on
tarpeen päivittää Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston
säännöt ja esitetään, että ne muutetaan seuraavasti:
1 § Rahaston varat on sijoitettava kaupunginvaltuuston hyväksymien
sijoitustoiminnan periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän
vuotuisen sijoitussuunnitelman osana.
2 § Stipendirahastosta voidaan myöntää varoja stipendeihin enintään
vuosittaista tuottoa vastaava summa. Rahastoon mahdollisesti saatavat
uudet lahjoitukset on käytettävä pääoman kasvattamiseen.
3 § Stipendirahaston tuotto on käytettävä stipendien myöntöön
opinnoissaan hyvin menestyneille tai muuten ansioituneille metsäalan
koulutuksen opiskelijoille. Päätöksen stipendirahaston käytöstä tekee
ammatillisen koulutuksen ylin viranhaltija metsäalan koulutuspäällikön
esityksestä.
Liitteenä on esitys uusiksi säännöiksi.
Samalla esitetään, että rahaston nimeksi muutetaan "Tampereen seudun
ammattiopiston metsäalan koulutuksen stipendirahasto".
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 Liite Elosa 24.4.2019 metsäalan koulutuksen stipendirahaston säännöt
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§ 48
Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston sääntöjen
päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2244/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston
päivitetyt säännöt hyväksytään.
Stipendirahaston nimeksi muutetaan Tampereen seudun
ammattiopiston liiketoiminnan koulutuksen stipendirahasto.
Kokouskäsittely
Jorma Suonio poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Tampereen kaupungin ohjeen dnro TRE:8486/00.01.01/2017 mukaan
kaupungin valtuusto päättää rahastojen säännöistä.
Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston
muodostavat Gustav Paulingin stipendirahaston, Talous-Osakekaupan
stipendirahaston, Rehtori K. V. Kaukovallan muistorahaston, Tampereen
Kauppaoppilaitoksen 75-vuotisjuhlarahaston/TAOK, Opetusneuvos Sakari
Niemisen stipendirahaston ja Vakuutusyhtiö Turvan stipendirahaston
varat. Rahasto on muodostettu yhdistämällä edellä mainittu toiminta.
Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on
stipendejä jakamalla kannustaa toisen asteen kaupallisen koulutuksen
opiskelijoita heidän opiskelussaan.
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Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla ja rahaston tuotolla. Rahaston
varat on sijoitettava kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan
periaatteiden ja pormestarin kulloinkin vahvistaman sijoitussuunnitelman
mukaisesti.
Sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain koulutusalan johtajan
esityksestä ja ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä stipendejä
opiskelijoille. Jaettava määrä voi olla enintään 4/5 edellisen vuoden
tuotosta rahaston pääomalle. Rahaston varojen sijoittamisen hoitaa
Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä. Rahaston kirjanpidosta
vastaa taloushallinnon palvelukeskus.
Yllä mainittuja sääntöjä on tarpeen päivittää, sillä Tampereen seudun
ammattiopiston, Tredun organisaatio on muuttunut 1.8.2018 alkaen,
samoin Tampereen kaupungin taloudenpidosta vastaava toimija, joka on
tällä hetkellä nimeltään konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö
sijoitustoiminnan osalta ja Monetra Pirkanmaa Oy kirjanpidon osalta.
Lisäksi sääntöjen termistö on vanhentunutta, eivätkä ne enää vastaa
nykyisiä tutkinnon perusteita.
Sääntöjä esitetään muutettavaksi siten, että kohdassa 2 mainittu
lause "Rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla kannustaa toisen
asteen kaupallisen koulutuksen opiskelijoita heidän opinnoissaan"
muutetaan kuuluvaksi "Rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla
kannustaa liiketoiminnan opiskelijoita heidän opinnoissaan". Kohta 5
esitetään muutettavaksi siten, että lause "Rahastosta jaetaan vuosittain
koulutusalan johtajan esityksestä ja ammatillisen koulutuksen johtajan
päätöksellä stipendejä opiskelijoille" muutetaan kuuluvaksi "Rahastosta
jaetaan vuosittain koulutuspäällikön esityksestä ja ammatillisen
koulutuksen ylimmän viranhaltijan päätöksellä stipendejä opiskelijoille".
Kohta 6 esitetään muutettavaksi siten, että kappale "Rahaston varojen
sijoittamisen hoitaa Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä.
Rahaston kirjanpidosta vastaa taloushallinnon palvelukeskus."
muutetaan kuuluvaksi "Rahaston varojen sijoittamisen hoitaa
konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö. Rahaston kirjanpidosta
vastaa Monetra Pirkanmaa Oy". Liitteenä on esitys uusiksi säännöiksi.
Samassa yhteydessä esitetään, että stipendirahaston nimeksi muutetaan
"Tampereen seudun ammattiopiston liiketoiminnan koulutuksen
stipendirahasto".
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 Liite Elosa 24.4.2019 liiketoiminnan koulutuksen stipendirahaston
säännöt
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§ 49
Sora-toimielimen toimintasäännön päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2688/00.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen seudun ammattiopiston Sora-toimielimen päivitetty
toimintasääntö hyväksytään liitteen mukaisena.
Perustelut
Toisen asteen koulutuksen johtokunta on 18.6.2013 § 71 hyväksynyt Sora-
lainsäädännön mukaisen monijäsenisen toimielimen toimintasäännön.
Ammatillisen koulutuksen (531/2017) lain §:ssä 93 todetaan, että
koulutuksen järjestäjä asettaa monijäsenisen toimielimen, jonka
tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja
palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta
erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä. Lain kohdan
toisessa momentissa todetaan, että koulutuksen järjestäjä päättää
tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.
Tampereen seudun ammattiopistossa ammatillisen koulutuksen lain
mukaisesta monijäsenisestä toimielimestä käytetään nimeä sora-
toimielin.
Ammatillisen koulutuksen laki on muuttunut 1.1.2018 alkaen ja
toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Uuden
lainsäädännön sisällössä ei ole merkittäviä muutoksia, mutta lain
kirjoittamisen yhteydessä muun muassa pykälänumerointi on muuttunut.
Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu päivitetty
toimintasääntö, joka on liitteenä. Toimintasäännössä on määritelty
toimielimen toimintatavat ja päätöksenteko.
Ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjänä toimii Tampereen
kaupunki, jota hallintosäännön 21 §:n mukaan edustaa elinvoima- ja
osaamislautakunta.
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Tiedoksi
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Terhi Rissanen, Sami Huntus,
Tommi Skön, Maija Kirvesoja, Piritta Haapahuhta
Liitteet

1 Liite elosa sora-toimielimen toimintasääntö
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§ 50
Sora-lainsäädännön mukaisen toimielimen nimeäminen Tampereen seudun
ammattiopistoon 2019 - 2020 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1916/00.01.05/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
koulutuspäällikkö Terhi Rissanen, puh. 050 576 1416,etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen nimettiin
päätösehdotuksessa mainitut edustajat.
Koulutuksen järjestäjän edustajiksi nimettiin:
Milka Hanhela, koulutuksen järjestäjän edustaja
Inna Rokosa, koulutuksen järjestäjän edustaja, varajäsen
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunta nimeää Sora-toimielimen jäsenet
seuraavasti:
Koulutuksen järjestäjän edustajat:
Terhi Rissanen, koulutuspäällikkö
Sisko-Liisa Sillanpää, koulutuspäällikkö/toimipistepäällikkö, varajäsen
Sami Huntus, koulutuspäällikkö, logistiikka
Matti Heikkilä, koulutuspäällikkö varajäsen
______________________, koulutuksen järjestäjän edustaja
______________________, koulutuksen järjestäjän edustaja, varajäsen
Opiskeluhuollon edustajat:
Marja Malminen, opinto-ohjaaja
Jaakko Saulamaa, opinto-ohjaaja, varajäsen
Tuula Konsti, kuraattori
Tiina Lehto, kuraattori, varajäsen
Opettajien edustaja:
Terttu Kilpi, opettaja
Katja Mannila, opettaja, varajäsen

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
24.04.2019

4/2019

20 (33)

Työelämän edustaja:
Leila Mäkinen, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut
Merja Korpi, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut, varajäsen
Opiskelijoiden edustaja:
Leevi Saarela, opiskelijoiden edustaja 1808LogiP04
Veera Salonen, opiskelijoiden edustaja 1808STLH06A, varajäsen
Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään koulutuspäällikkö Terhi Rissanen
ja varapuheenjohtajaksi koulutuspäällikkö Sami Huntus.
Perustelut
Laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) §:ssä 93 määrätään, että
koulutuksen järjestäjän asettamassa monijäsenisessä toimielimessä tulee
olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien,
työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää
toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa
koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan
koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta
työnantajan edustajan.
Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.
Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja
päätöksenteosta.
Tampereen seudun ammattiopistossa monijäsenisestä toimielimestä
käytetään nimitystä sora-toimielin.
Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 13.9.2017 § 36
nimennyt toimielimen jäsenet 31.12.2018 saakka.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta asettaa
ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen, joka päättää
opiskeluoikeuden peruttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta
erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä.
Tiedoksi
Valitut, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Piritta
Haapahuhta
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§ 51
Opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminnan uudistaminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1776/00.01.05/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Kirvesoja
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen seudun ammattiopiston opiskelija-asioiden
neuvottelukuntatoiminta korvataan kaksi kertaa vuodessa toteutettavilla
toimipistekohtaisilla opiskelijapalautefoorumeilla.
Perustelut
Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta nimeää
ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnat.
Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) §:ssä 106 määrätään, että
koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijoille mahdollisuus
vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja
sen kehittämiseen sekä opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan
vaikuttavien päätösten tekemiseen.
Koulutuksen järjestäjän tulee opiskelijakuntatoiminnan lisäksi myös
muulla tavoin varmistaa opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua ja
vaikuttaa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Koulutuksen järjestäjän
tulee tiedottaa opiskelijoille käytettävissä olevista osallistumis- ja
vaikuttamistavoista.
Osaamis- ja elinkeinolautakunta on 24.2.2011 § 26 päättänyt nimetä
Tampereen ammattiopiston ammatillisten neuvottelukuntien lisäksi
opiskelija-asioiden neuvottelukunnan. Tampereen kaupungin,
Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni
kuntayhtymän, Pirkanmaan ammattiopiston ja Pirkanmaan aikuisopiston
yhdistyttyä 1.1.2013 alkaen, päätti osaamis- ja elinkeinolautakunta
11.4.2013 § 50 nimetä edelleen opiskelija-asioiden neuvottelukunnan.
Päätöksen perusteluna oli, että opiskelija-asioiden neuvottelukunta
koostuu Tampereen seudun ammattiopiston Tredun opiskelijoista,
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ammatillisen koulutuksen johtajasta ja muista ammatillisen koulutuksen
edustajista. Neuvottelukunta vahvistaa lain käytännettä opiskelijoiden
kuulemiseksi koulutuksen kehittämisessä. Opiskelija-asioiden
neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan
viimeisin toimikausi on päättynyt 31.12.2018. Laki ammatillisesta
koulutuksesta ei edellytä kyseisin neuvottelukunnan nimeämistä.
Tampereen seudun ammattiopiston Tredun toiminnan laajennuttua
kattamaan 12 kuntaa ja 15 toimipistettä, on opiskelija-asioiden
neuvottelukunnan merkityksen opiskelijoiden vaikuttamiskanavana
katsottu nykyisellään olevan melko vähäinen. Maaliskuussa 2019
Tredussa pilotoitiin toimipistekohtaiset opiskelijapalautefoorumit. Näihin
foorumeihin kutsuttiin kaikki toimipisteen opiskelijat ja henkilökunta.
Pilottifoorumien teemana oli opiskelijoiden lukujärjestykset, joihin
pyydettiin palautetta yhteisellä keskustelulla. Foorumit toiminnallistettiin
ja lisäksi niissä oli mahdollisuus antaa palautetta muista toimipistettä
koskevista asioista myös nimettömästi. Opiskelijapalautefoorumien
tavoitteena on toimia yhtenä vuorovaikutteisena opiskelijoiden palaute-
ja keskustelukanavana osana Tredun laadunhallintajärjestelmää.
Opiskelijapalautefoorumien lisäksi palautekanavina toimivat amis-
palaute (hakeutumisvaihe ja valmistumisvaihe) sekä opiskelijoiden
palauteviikko kaksi kertaa lukuvuodessa. Näiden lisäksi on kehitteillä
nopean palautteen kanava.
Toimipisteiden opiskelijakunnilta on pyydetty kannanotto opiskelija-
asioiden neuvottelukunnan toiminnan uudistamisesta. Tredun
viidestätoista toimipisteestä yhdeksän sijaitsee muualla kuin
Tampereella. Erityisesti maakunnan toimipisteille opiskelija-asioiden
neuvottelukunnan toiminta on vierasta ja sitä ei koeta
vaikuttamiskanavana. Opiskelija-asioiden neuvottelukuntaan on vaikea
saada mukaan Tampereen ulkopuolisten toimipisteiden edustajia.
Toimipistekohtaiset opiskelijapalautefoorumit on todettu hyviksi ja niitä
halutaan jatkaa. Tällä hetkellä Tredu-tasoinen opiskelijakuntatoiminta ei
toimi ja siihen toivotaan muutosta ensi syksystä lähtien. Tredu-tasoinen
kokoava opiskelijakunta toimipistekohtaisten opiskelijakuntien lisänä
nähdään tärkeänä kanavana Tredun johtoon. Opiskelijakunnat puoltavat
opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminnan lopettamista ja Tredu-
tason opiskelijakunnan uudelleen järjestäytymistä.
Esityksenä on, että opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminta päättyy
ja sen tilalle tulee kaksi kertaa vuodessa toistuvat toimipistekohtaiset
opiskelijapalautefoorumit, joiden lisäksi johto tapaa opiskelijoita kaksi
kertaa vuodessa opiskelijakuntatapaamisissa.
Tiedoksi
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Merja Laaksonen, Johanna
Kyrkkö, Sirpa Köppä, Maija Kirvesoja, Toimipisteiden opiskelijakunnat
/yhdysopettajat, Tredun toimipistepäälliköt, Tredun laatuvastaavat, TreQ
/hallituksen puheenjohtaja
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§ 52
Koulutuspäällikön viran perustaminen Tampereen seudun ammattiopistoon
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2708/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ammatillisen koulutuksen
palveluryhmään, Tampereen seudun ammattiopistoon, perustetaan
esityksen mukaisesti koulutuspäällikön virka 1.5.2019 alkaen.
Perustelut
Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun organisaatiota uudistettiin
1.8.2018 alkaen siten, että se perustuu alue- ja tulospohjaiseen malliin,
joka muodostuu kolmesta kampuksesta. Organisaation kehittämistyössä
lähtökohtina olivat organisaation madaltaminen, hierarkioiden ja liian
byrokratian purku sekä päätöksenteon vieminen sinne, missä toiminta
tapahtuu. Tavoitteena on ollut ketterä ja uudistumiskykyinen
organisaatio, joka mahdollistaa luovan ja innovatiivisen toiminnan sekä
kokeilukulttuurin, ja jossa on selkeä johtamisjärjestelmä, unohtamatta
uuden ammatillisen koulutuksen tuomia vaatimuksia.
Tredussa on toteutettu suuri organisaatiomuutos, jonka suunnittelu ja
läpivienti on vienyt aikaa useita vuosia. Organisaatiomuutoksen
käynnissä ollessa ja toiminnan ollessa vakiintumatonta, on useita
koulutuspäällikön tehtäviä hoidettu määräaikaisesti virkasuhteisena. Nyt
toiminta on suurelta osin vakiintunut ja on tarpeen vakinaistaa useita
koulutuspäällikön tehtäviä. Vakituista koulutuspäällikön tehtävänhoitoa
varten on tarpeen perustaa yksi uusi koulutuspäällikön virka aiemmin
täyttämättöminä olleiden virkojen lisäksi. Koulutuspäälliköiden määrässä
on otettu huomioon kunkin koulutuspäällikön alaisten määrä ja hyvän
esimiestyön mahdollistaminen.
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Koulutuspäällikkö vastaa johtamansa henkilöstön ja toiminnan
määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta, osaamispisteiden
tuottamisesta sekä varmistaa palvelu- ja vuosisuunitelman
toimenpiteiden toteutumisen yhteistyössä koulutusjohtajan ja
matriisitoimijoiden kanssa. Osalla koulutuspäälliköistä on jokin Tredu-
tasoinen erityistehtävä, esimerkiksi toimipistepäällikkö, yto-koordinointi,
koulutusalan pedagogisen kehittämisen vastuu, asiakkuusvastuu tai
liiketoimintavastuu.
Koulutuspäällikön keskeisiä tehtäväalueita ovat henkilöstön johtaminen
ja yhteisöllisyyden edistäminen, koulutusprosessin kokonaisuuden
johtaminen strategisen ohjelman mukaisesti, HOKS-prosessin johtaminen
opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistamiseksi yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa sekä työelämäyhteistyön ja kumppanuuksien
operatiivinen johtaminen. Koulutuspäällikkö toimii alaisensa henkilöstön
esimiehenä.
Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Nimike: koulutuspäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Asema: itsenäinen
Sopimusala: KVTES
Hinnoittelu ja työn vaativuuden arviointi: hinnoittelematon, pr2
Tehtäväkohtainen palkka: 4397,29
Työaika: toimistotyöaika, 36,75 h/viikko
Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta
alaisessaan toiminnassa.
Tiedoksi
Tredu henkilöstöasiat, Palkat1, Kristiina Karppi, Satu Kuivasto, Regina
Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Piritta Haapahuhta
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§ 53
Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopisto
Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2746/00.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista
asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.5.2019.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 1.1.2019 §:n 21 mukaisesti
elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on muun muassa järjestää
ammatillista koulutusta ja päättää lainsäädännössä ammatillisen
koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä.
Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 15.8.2018 § 84 siirtänyt
ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten opiskelijaa ja
opetusta koskevien asioiden päätösvaltaa Tampereen seudun
ammattiopiston viranhaltijoille. Päätöksen mukaan opiskelijaksi
ottaminen (ottaminen ja valitsematta jättäminen) oppisopimusopiskelijan
osalta on delegoitu oppisopimuspäällikölle. Käytännön toiminta on
osoittanut, että opiskelijan oikeusturva ja hyvän hallinon mukainen
toiminta edellyttävät nykyistä nopeampaa päätöksentekoa. Tästä syystä
on tarpeen muuttaa toimivaltaa siten, että koulutustarkastajat
oikeutetaan tekemään päätös oppisopimusopiskelijan opiskelijaksi
ottamisesta tai valitsematta jättämisestä oppisopimuksen laadinnan
yhteydessä. Koulutustarkastajat toimivat virassa. Oppisopimusten
laadinnassa ja opiskelijaksiottamispäätöksissä noudatetaan hallintolain
mukaisia esteellisyyssäännöksiä.
Muilta osin päätökseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
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Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta voi päättää toimivaltaansa
kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän
päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena. Siirrettävä toimivalta
edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain
viranhaltijoille.
Tiedoksi
Tredu esimiehet, Tredu hallintosihteerit, Tarja Kirvesmäki, Tiina Kuussalo,
Petteri Hänninen, Nina Vataja
Liitteet

1 Liite elosa delegointi ammatillinen koulutus
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§ 54
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Kirsti Turkia,
Juho Ojares ja Raimo Kouhia poistuivat kokouksesta.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut
viranhaltijapäätökset:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 53 Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoiden suoja- ja
työvaatteet, 27.03.2019
§ 51 Muutos OMPPU-projektin ohjausryhmässä, 25.03.2019
§ 56 UPSKILL-projektin vastuullisen hoitajan nimeäminen, 02.04.2019
§ 59 Beyond Digital Divides -tutkimuskonsortion Letter of Intent -
sopimuksen hyväksyminen, 05.04.2019
§ 60 FinnVET in China 2019-2020 -projektin toteuttaminen, 15.04.2019
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§ 55
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut
viranhaltijapäätökset:
Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 9 Sidosyksikköhankinta nuorten kesätyöpalvelun järjestämisestä,
17.04.2019
§ 8 Tampereen seudun työväenopiston ja työllisyyspalvelujen välinen
yhteistyösopimus kurssien järjestämisestä kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaille, 09.04.2019
Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 97 Työllisyyspalvelujen palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät
2019, 05.04.2019
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Muutoksenhakukielto
§41, §42, §43, §44, §46, §47, §48
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§45, §49, §50, §51, §52, §53, §54
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
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Oikaisuvaatimus
§55
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi
lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Oikaisuviranomainen
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn
hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
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asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

