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Aika

10.10.2018, klo 16:04 - 18:09

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat
§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

§ 105

Läsnäolo- ja puheoikeus

§ 106

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 107

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja
vuosisuunnitelman osavuosikatsaus (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 108

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoimintaalueen asia)

§ 109

Tampereen kaupungin osallistuminen Tampereen
Nuorkauppakamarin TeknologiaUra -tapahtuman 2018
kustannuksiin

§ 110

Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajat
lukuvuosina 2019 - 2020 ja 2020 - 2021

§ 111

Työllisyysjohtajan viran perustaminen elinvoiman
ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelutpalveluryhmään

§ 112

Kehitysjohtajan viran perustaminen elinvoiman
ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelutpalveluryhmään ja palveluyksikön johtajan viran
lakkauttaminen

§ 113

Valtuustoaloite valtakunnallisen logistiikkakeskuksen
perustamiseksi Tampereen alueelle - Tampereen
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

§ 114

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisäpykälät
§ 115

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen
sekä lisätalousarvion 2018 perusteella jaettavan rahoituksen
hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia)
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Heinämäki Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Rokosa Inna
Auvinen Jarkko
Roihuvuo Johanna
Ojares Juho, poistui 17:58
Kuortti Jussi
Turkia Kirsti, poistui 17:58
Lähde Leo, poistui 17:58
Hanhela Milka
Rajala Petri
Söderström Päivi, poistui 17:58
Kouhia Raimo, poistui 17:58
Räihä Tuomo
Viljanen Kirsti
Sankala Alisa, varajäsen
Kareinen Minna , sihteeri
Aleksovski Atanas, kaupunginhallituksen edustaja
Rantanen Teppo , esittelijä, johtaja
Suonio Jorma, luokiokoulutuksen johtaja
Kallioinen Outi, johtaja, ammatillinen koulutus
Toivanen Johanna, viestintäsuunnittelija, saapui 16:52
Saari Regina, ohjelmajohtaja, poistui 17:58
Airaksinen Harri, toimitusjohtaja, saapui 16:20, poistui 17:07
Nousiainen Anne, hankepäällikkö, saapui 16:11, poistui 17:34
Kauppinen Teemu, nuorisovaltuutettu
Manar Dahan, nuorisovaltuutettu, saapui 16:47
Löytty-Rissanen Minna
Eskola Vesa

Allekirjoitukset

Heinämäki Anna-Kaisa
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kareinen Minna
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jarkko Auvinen

Johanna Roihuvuo
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 16.10.2018 kaupungin
internetsivuille www.tampere.fi
16.10.2018

Minna Kareinen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 103
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi
lisäesityslistalla olevan § 115 Ammatillisen koulutuksen vuoden
2019 perusrahoituksen sekä lisätalousarvion 2018 perusteella
jaettavan rahoituksen hakeminen(yhteistoiminta-alueen asia).
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtaja esittää, että esityslistan jatkopykälä § 115
Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen
sekä lisätalousarvion 2018 perusteella jaettavan rahoituksen
hakeminen(yhteistoiminta-alueen asia) käsitellään §:n 107 jälkeen.
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§ 104
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jarkko Auvinen ja Johanna
Roihuvuo (varalla Milka Hanhela).
Perustelut
Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa viimeistään
maanantaina 15.10.2018.
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§ 105
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen §:n 106
Ajankohtaiset asiat ajaksi toimitusjohtaja Harri Airaksiselle (Tredea
Oy) ja hankepäällikkö Anne Nousiaiselle (Tredu).
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§ 106
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Johanna Toivanen ja Manar Dahan saapuivat kokoukseen asian
käsittelyn aikana.
Anne Nousiainen ja Harri Airaksinen olivat asiantuntijoina
asioiden käsittelyjen aikana ja poistuivat kokouksesta ennen
päätöksentekoa.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
•
•
•
•
•
•

Toisen asteen koulutuksen projektitoiminnan esittely /
Outi Kallioinen ja Anne Nousiainen
Seudun elinkeinopoliittinen tilannekatsaus / Harri
Airaksinen
Nuorisotakuu-määrärahan valmistelutilanne / Regina
Saari
Tredun strategisen ohjelman valmistelun
tilannekatsaus / Anne Nousiainen
Jatkuvan haun tilannekatsaus / Outi Kallioinen
Tiedoksi
•

Lautakunnan joulukuun kokous 12.12 pidetään
Finlaysonin Talent Space -tilassa
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§ 107
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6443/02.02.01/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Laine Anita
Valmistelijan yhteystiedot
Taloussuunnittelija Anita Laine, p. 040 8062 004,
etunimi.sukunimi@tampere.fi ja strategiacontroller Nina
Mustikkamäki, p. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman
raportti tammi-elokuu 2018 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan
lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset
toimenpiteet sekä talouden toteumat ja ennusteet.
Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa
kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoimaja osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet
etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina
Yritysmyönteinen Tampere -kehityskokonaisuuteen sekä Kestävä
Tampere 2030 -tiekartan jalkautukseen liittyvät toimenpiteet,
jotka elokuun arvion mukaan eivät toteudu suunnitellusti vuoden
loppuun mennessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammielokuussa 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa
parempana. Toimintatuotot jäivät 4,6 milj. euroa
suunniteltua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut alittivat
vuosisuunnitelman yhteensä 4,8 milj. eurolla. Toimintatuotot
alittuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen
alituksesta johtuen. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui
palvelujen ostoihin, jotka toteutuivat yhteensä 7,5 milj. euroa
suunniteltua pienempinä. Alitus johtui pääasiassa ammatillisen
koulutuksen koulutuspalvelujen ja työllisyydenhoidon palvelujen
työtoiminnan ostojen alittumisesta. Avustuskulut toteutuivat 2,0
milj. euroa yli vuosisuunnitelman työmarkkinatuen kuntaosuuden
ylityksistä johtuen.
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Tilinpäätösennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan
toimintakate toteutuu 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
parempana. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen
poikkeama kohdistuu pääasiassa ammatilliseen koulutukseen
ja työllisyydenhoidon palvelujen palveluryhmiin. Ammatillisen
koulutuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana valtionosuustulojen
alituksesta johtuen, ennusteen mukainen tulos on -3,6 milj.
euroa. Työllisyyden hoidon palveluryhmän toimintakatteen
ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman
pääasiassa palvelujen ostojen alituksista johtuen. Muiden
palveluryhmien toimintakatteiden tilinpäätösennusteet ovat lähes
vuosisuunnitelman mukaisia.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa (KV 20.8.2018
§ 153) elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvia
talousarviomuutoksia koskien palkka- ja sopimusratkaisujen
kustannusvaikutusten kattamista, talousohjelmassa asetettujen
talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista
ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvattamista.
Talousarviomuutosten vaikutus lautakunnan toimintakatteeseen
on yhteensä -0,5 milj. euroa.
Tiedoksi
Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Regina Saari, Tero Tenhunen, Iina
Ojala, Sarita Mäkelä
Liitteet

1 10.10_Elinvoima- ja osaamislautakunnan pavu-suunnitelman
osavuosikatsaus_elokuu2018.pdf
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§ 108
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Päivi
Söderström, Kirsti Turkia, Juho Ojares ja Raimo Kouhia poistuivat
kokouksesta. Regina Saari poistui kokouksesta päätöksenteon
jälkeen.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä
mainitut viranhaltijapäätökset:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 98 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto, 26.09.2018
§ 99 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle, 26.09.2018
§ 100 Kaulauskoneiden pienhankinta Tampereen seudun
ammattiopistoon, 27.09.2018
§ 102 Luentopalkkiot Tampereen seudun ammattiopistossa,
01.10.2018
§ 72 Target-projektin toteuttaminen, 04.09.2018
§ 73 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun
ammattiopistossa, 04.09.2018
§ 75 Digiosalliseksi-projektin projektiorganisaation muutos,
07.09.2018
§ 76 Ecvet Expert -projektin sopimuksen hyväksyminen,
10.09.2018
§ 77 OMPPU-projektin projektiorganisaation muutos, 10.09.2018
§ 80 RETU-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 12.09.2018
§ 81 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun
ammattiopistossa, 13.09.2018
§ 84 Next Step -projektin käynnistäminen, 13.09.2018
§ 88 Digiosalliseksi-projektin projektiorganisaation muutos,
20.09.2018
§ 90 Hyvin menee kotona - Kotsa -projektin aiesopimuksen
hyväksyminen, 21.09.2018
Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 4 Tampereen seudun ammattiopiston media-alan
digipainokoneiden vuokraus, 10.09.2018
§ 5 Betonivalumuottien hankinta Tampereen seudun
ammattiopistoon, 11.09.2018
§ 7 Pikkubussin hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon,
26.09.2018
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Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 8 Yhdistelmäjäätelökoneen hankinta Tampereen seudun
ammattiopistoon, 04.09.2018
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§ 109
Tampereen kaupungin osallistuminen Tampereen Nuorkauppakamarin TeknologiaUra tapahtuman 2018 kustannuksiin
TRE:6288/02.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Antikainen Timo
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211 279,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunki myöntää avustusta Tampereella 7.11.2018 järjestettävän
Tampereen Nuorkauppakamari ry:n TeknologiaUra -tapahtumaan
5000 euroa.
Avustus maksetaan Elinkeinoasiat -palveluryhmän
kustannuspaikalta 154021.
Perustelut
TeknologiaUra on Tampereen Nuorkauppakamarin järjestämä
tapahtuma, jonka tarkoitus on tarjota nuorille realistista kuvaa
teknologiateollisuudesta opiskelupaikkana ja työnantajana.
Tapahtumassa nuori voi tutustua sekä alan työpaikkoja tarjoaviin
yrityksiin että alan koulutustarjontaan.
TeknologiaUra -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 lähtien
ja tänä vuonna tapahtuma järjestetään 7.11. Tavoitteena on
saada mukaan perusasteelta ja toisen asteen koulutuksesta
yhteensä noin 2000 oppilasta. Tampereen lisäksi kävijöitä on mm.
Jyväskylästä, Lahdesta ja Parkanosta.
Kaupungin elinvoimasuunnitelmaan pohjautuen Tampereesta on
tavoitteena muodostaa uudistuvan teollisuuden ja menestyvän
yritystoiminnan edelläkävijä. Tätä tavoitetta tukee älykäs
kasvu ja teknologian tehokas hyödyntäminen. Nuorten
kannustaminen teknologia-alalle toimii perustana sille, että
teknologiapainotteisilla aloilla on riittävästi työvoimaa ja osaajia
myös tulevaisuudessa.
Tiedoksi
TeknologiaUra/Jukka Latvala, Timo Antikainen, Teppo Rantanen,
Tiia Joki, Maija Sihvonen, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta
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Liitteet

1 elosa 10.10_TeknologiaUra 2018 - Tampereen kaupungin
tukihakemus
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§ 110
Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2019 - 2020 ja 2020 - 2021
TRE:6437/12.01.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Suonio Jorma
Valmistelijan yhteystiedot
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijoiden työ- ja loma-ajat
lukuvuosille 2019 - 2020 ja 2020 - 2021 hyväksytään seuraavasti:
Päivälukiot, nuorten lukiokoulutus
Lukuvuosi 2019 - 2020
Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14. - 20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020
Kevätlukukauden alku tiistai 7.1.2020
Talviloma 24.2. - 1.3.2020
Pääsiäisloma 10.4. - 13.4.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 30.5.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021
Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12. - 18.10.2020
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020
Joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021
Kevälukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4. - 6.4.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 5.6.2021
Tampereen aikuislukio, aikuisten lukiokoulutus ja perusopetus
Lukuvuosi 2019 - 2020
Syyslukukausi 12.8. - 17.12.2019
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Syysloma 14.10. - 20.10.2019
Kevätlukukausi 7.1. - 16.6.2020
Talviloma: 24.2. - 1.3.2020
I kesäjakso 12.8. - 27.8.2019
II kesäjakso 1.6. - 16.6.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021
Syyslukukausi 17.8. - 17.12.2020
Syysloma: 12.10. - 18.10.2020
Kevätlukukausi 11.1. - 22.6.2021
Talviloma: 1.3. - 7.3.2021
I kesäjakso 17.8. - 1.9.2020
II kesäjakso 7.6. - 22.6.2021
Lisäksi lukiokoulutuksen johtaja oikeutetaan myöntämään
tilapäisiä poikkeuksia johtamiensa oppilaitosten työ- ja lomaajoista siten, että poikkeukset eivät saa kohdistua lukukausien
alkamis- ja päättymispäiviin ja niin, että ne eivät saa aiheuttaa
ylimääräisiä kustannuksia.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjänä päättää
Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajoista.
Peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lainsäädäntö antaa varsin
tiukat raamit, mutta lukiokoulutukselle ei lainsäädännöstä tule
yhtä tarkkoja määräyksiä. Työpäivien määrää ja sijoittumista on
kuitenkin rajattu työmarkkinaosapuolten sopimassa opetusalan
virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES, OSIO A III Työaika 32 §).
Lisäksi mm. kevään ylioppilastutkintotodistukset päivätään viikon
22 viimeiselle arkipäivälle.
Lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuosille 2019 - 2020 ja
2020 - 20121 esitetään:
Päivälukiot, nuorten lukiokoulutus
Lukuvuosi 2019 - 2020
Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14. - 20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020
Kevätlukukauden alku tiistai 7.1.2020
Talviloma 24.2. - 1.3.2020
Pääsiäisloma 10.4. - 13.4.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 30.5.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021
Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12. - 18.10.2020
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020
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Joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021
Kevälukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4. - 6.4.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 5.6.2021

Tampereen aikuislukio, aikuisten lukiokoulutus ja perusopetus
Lukuvuosi 2019 - 2020
Syyslukukausi 12.8. - 17.12.2019
Syysloma 14.10. - 20.10.2019
Kevätlukukausi 7.1. - 16.6.2020
Talviloma: 24.2. - 1.3.2020
I kesäjakso 12.8. - 27.8.2019
II kesäjakso 1.6. - 16.6.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021
Syyslukukausi 17.8. - 17.12.2020
Syysloma: 12.10. - 18.10.2020
Kevätlukukausi 11.1. - 22.6.2021
Talviloma: 1.3. - 7.3.2021
I kesäjakso 17.8. - 1.9.2020
II kesäjakso 7.6. - 22.6.2021
Ehdotetut nuorten lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat on
suosituksena hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun
hyvinvointipalvelujen työryhmässä 16.8.2018. Varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen kanssa on sovittu, että perusopetuksen ja
nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen lukuvuosien 2019 - 2020
ja 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat valmistellaan päätöksentekoon
työryhmän suosituksen mukaisesti. Tampereen kaupungin
sivistys- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 11.9.2018 § 132
hyväksynyt nyt esitettävät työ- ja loma-ajat. Tampereen seudun
ammattiopiston (Tredu) kanssa on neuvoteltu työ- ja loma-ajoista.
Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018
alusta, ja se vaikuttaa myös lukuvuoden työaikojen suunnitteluun.
Todettiin olevan perusteltua, että Tredu valmistelee myöhemmin
esityksensä työ- ja loma-ajoista ja että valmistelussa otetaan
huomioon toisen asteen yhteistyö.
Tiedoksi
Jorma Suonio, KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi
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§ 111
Työllisyysjohtajan viran perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
työllisyyspalvelut-palveluryhmään
TRE:6254/01.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Ohrankämmen Marjut
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Sarita Mäkelä, puh. 040 806 4958,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelutpalveluryhmään perustetaan työllisyysjohtajan virka 11.10.2018
alkaen.
Täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen päätöksen
lainvoimaisuutta.
Perustelut
Työllisyyspalvelut-palveluryhmän toimintaa
uudelleenorganisoidaan. Uudelleenorganisoitumisella
varaudutaan mahdolliseen kokeilun päättymiseen, tulevaan
maakuntauudistukseen ja välivuosiin ennen maakuntauudistusta.
Kaupungin osaamisperusteisten työllisyyspalveluiden
toiminta ja asiakaskohderyhmä perustuu lähivuosina
pääosin TYP-lainsäädäntöön (monialainen työllistymistä
edistävä yhteispalvelu), jos kokeilulaki ei jatku. Kaupungilla
valmistaudutaan nykyisen työvoima-ja yrityspalvelujen alueellisen
kokeilun jälkeen uuteen elinvoima- ja kasvupalveluallianssiin
pohjautuvaan yhteistyöhön ja siihen liittyvään kehitysohjelmaan,
jonka on tarkoitus jatkua maakuntauudistukseen saakka
2021. Kehitysohjelmaan voidaan ottaa mukaan kaikki
Pirkanmaan kunnat. Suunniteltu organisaatiouudistus tukee sekä
työllisyyskokeilun mahdollista jatkumista että kaupunkiseudun/
maakunnan tasoista sopimuksellista yhteistyömallia.
Uusi tilanne edellyttää muutoksia nykyisiin työllisyyspalvelujen
tehtäviin, palveluihin ja toimintoihin, jotta työllisyystoimissa
voidaan onnistua mahdollisimman hyvin. Asiaa on käsitelty
konsernihallinnon, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä
kaupunkiympäristön palvelualueen yhteistoimintaryhmän
kokouksessa 28.9.2018.
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Työllisyyspalvelut- palveluryhmään on uudelleenorganisoitumisen
myötä tarpeen perustaa työllisyysjohtajan virka. Työllisyysjohtaja
vastaa työllisyyspalvelujen palveluryhmän johtamisesta,
toiminnan kokonaistuloksellisuudesta, strategisesta
kehittämisestä sekä strategisesta sidosryhmäyhteistyöstä.
Esitetään, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan työllisyysjohtajan
virka 11.10.2018 alkaen seuraavasti:
Toimintayksikkö: Työllisyyspalvelujen palveluryhmä
Tehtävänimike: työllisyysjohtaja
Kustannuspaikka: 154000
Esimies: johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus: KVTES
Asema: johtava
Työaika: ei työaikalain piirissä
Esimiesasema: Kyllä
Konsernijohtaja päättää viran kelpoisuusehdoista ja vahvistaa
viran kiinteän kokonaispalkan erillisellä päätöksellä.
Lisäksi esitetään, että täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen
päätöksen lainvoimaisuutta.
Tiedoksi
Juha Yli-Rajala, Teppo Rantanen, Niina Pietikäinen, Sarita Mäkelä,
Marjut Ohrankämmen, palkat1@tampere.fi
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§ 112
Kehitysjohtajan viran perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
työllisyyspalvelut- palveluryhmään ja palveluyksikön johtajan viran lakkauttaminen
TRE:6204/01.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Ohrankämmen Marjut
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Sarita Mäkelä, puh. 040 806 4958,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Elinvoiman ja
kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään
perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan virka 11.10.2018
alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan virka 1.1.2019
alkaen. Täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen päätöksen
lainvoimaisuutta.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelutpalveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan
virka 11.10.2018 alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan
virka 1.1.2019 alkaen.
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelutpalveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan
virka 11.10.2018 alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan
virka 1.1.2019 alkaen. Täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen
päätöksen lainvoimaisuutta.
Puheenjohtaja totesi korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.
Perustelut
Työllisyyspalvelut- palveluryhmän toimintaa
uudelleenorganisoidaan. Uudelleenorganisoitumisella
varaudutaan mahdolliseen kokeilun päättymiseen, tulevaan
maakuntauudistukseen ja välivuosiin ennen maakuntauudistusta.
Kaupungin osaamisperusteisten työllisyyspalveluiden
toiminta ja asiakaskohderyhmä perustuu lähivuosina
pääosin TYP-lainsäädäntöön (monialainen työllistymistä
edistävä yhteispalvelu), jos kokeilulaki ei jatku. Kaupungilla
valmistaudutaan nykyisen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen
kokeilun jälkeen uuteen elinvoima- ja kasvupalveluallianssiin
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pohjautuvaan yhteistyöhön ja siihen liittyvään kehitysohjelmaan,
jonka on tarkoitus jatkua maakuntauudistukseen saakka
2021. Kehitysohjelmaan voidaan ottaa mukaan kaikki
Pirkanmaan kunnat. Suunniteltu organisaatiouudistus tukee sekä
työllisyyskokeilun mahdollista jatkumista että kaupunkiseudun/
maakunnan tasoista sopimuksellista yhteistyömallia.
Uusi tilanne edellyttää muutoksia nykyisiin työllisyyspalvelujen
tehtäviin, palveluihin ja toimintoihin, jotta työllisyystoimissa
voidaan onnistua mahdollisimman hyvin. Asiaa on käsitelty
konsernihallinnon, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä
kaupunkiympäristön palvelualueen yhteistoimintaryhmän
kokouksessa 28.9.2018.
Työllisyyspalvelut- palveluryhmään on uudelleenorganisoitumisen
myötä tarpeen perustaa kehitysjohtajan virka. Kehitysjohtaja
vastaa työllisyyspalveluiden palveluryhmän toiminnan
strategisesta kehittämisestä ja työllisyyspalveluiden
toimintaedellytysten pitämisestä tuloksekkaina muuttuvassa
toimintaympäristössä yhteistyössä palveluryhmän johtajan
kanssa. Kehitysjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu palveluryhmän
sopimusten valmistelu, suhteiden rakentaminen ja yhteistyön
edistäminen elinkeinoelämän edustajien, yritystoimijoiden,
oppilaitosten ja muiden sidosryhmien ja kaupunkien kanssa
työllisyysasioissa yhteistyössä palveluryhmän johtajan kanssa.
Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää palveluryhmän keskitettyjä
hallinto-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalveluita sekä vastaa
projekteista ja niihin liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä, ellei
tehtävää ole delegoitu palvelupäälliköille.
Esitetään, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan kehitysjohtajan
virka 11.10.2018 alkaen seuraavasti:
Toimintayksikkö: Työllisyyspalvelut- palveluryhmä, hallinto-,
talous- ja henkilöstöpalvelut
Tehtävänimike: kehitysjohtaja
Kustannuspaikka: 154000
Esimies: työllisyyspalvelujen palveluryhmän johtaja
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus: KVTES
Tehtäväkohtainen palkka: 4587,84 euroa/kk
Hinnoittelu: KVTES, hinnoittelemattomat, palkkaryhmä 1
Asema: itsenäinen
Työaika: ei työaikalain piirissä
Kokonaistyöaika: 100 %
Esimiesasema: kyllä
Tehtävänkuva (id 2991701) ja tehtävän vaativuuden
arviointi (id 2998073) on tallennettu Donnaan
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Työllisyyspalvelut- palveluryhmän johtaja päättää viran
kelpoisuusvaatimuksista.
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Samassa yhteydessä lakkautetaan organisaatiomuutoksen
johdosta palveluyksikön johtajan virka (vakanssinumero
50047872) 1.1.2019 alkaen.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Regina Saari, Sarita Mäkelä, Marjut
Ohrankämmen, palkat1@tampere.fi
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§ 113
Valtuustoaloite valtakunnallisen logistiikkakeskuksen perustamiseksi Tampereen
alueelle - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:2285/14.00.01/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston
päätettäväksi:
Tampereen Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja
siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt
aloitteen selvitystyön käynnistämiseksi, millä tähdätään
valtakunnallisen logistiikkakeskuksen perustamiseen Tampereen
kaupunkiseudulle. Aloitteessa mainitaan Logistiikka-alan
tutkimukset, joiden mukaan Tampereen seutu olisi ihanteellinen
sijainniltaan logistiikan toimintojen keskittämiseen.
Tällä hetkellä Tampereen seudulla toimii muutamia
valtakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimijoita. Nämä
logistiikkayritykset työllistävät yhteensä noin tuhat henkilöä.
Lisäksi alueella toimii useita pienempiä jakeluun ja varastointiin
erikoistuneita toimijoita. Yritykset sijaitsevat seudulla tällä hetkellä
hajallaan.
Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää toimijoiden keskittymistä
toistensa läheisyyteen. Tehokas logistiikkakeskittymä hyödyttäisi
paikallista teollisuutta ja kauppaa sekä lisäisi ulkomaisten
yritysten kiinnostusta sijoittua alueelle. Esim. kansainvälinen
lentorahtitoiminta Pirkkalasta käsin mahdollistaisi mm.
Eurooppaa palvelevien varaosakeskusten pitämisen Tampereen
seudulla. Logistiikkatoimijoiden keskittyminen optimoisi myös
paikallisia jakeluvirtoja kaupunkiseudun toimijoille.
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Työpaikkakehityksen kannalta on hyvä huomata, että
logistiikkayrityksissä tapahtuu parhaillaan työpaikkojen
vähenemistä. Tähän vaikuttaa varastohallien automaatioasteen
(varastorobotit) nopea kehittyminen, ja uudet varastohallit
työllistävät poikkeuksetta edeltäjiänsä vähemmän. Logistiikkakeskuksen vaikutukset uusien työpaikkojen synnyttäjänä onkin
nähtävä ennen kaikkea keskuksen lisäämän vetovoiman ja rinnalle
sijoittuvien uusien palvelutarjoajien sekä paikallisten yritysten
parantuneen kilpailukyvyn kehittymisen kautta.
Valtakunnallinen logistiikkatoimijoiden keskittymä tarvitsee
tonttimaata useita kymmeniä hehtaareja. Alueelle tulee olla
erinomaiset rekka- ja jakeluautoyhteydet sekä ideaalitilanteessa
rautatie- ja lentoliikenneyhteyksien tulisi sijaita keskuksen
läheisyydessä. Tulevaisuudessa logistiikka-alalla täytyy varautua
myös tavaran jakeluun miehittämättömillä ajoneuvoilla
ja lennokeilla (droneilla). Tampereen kaupungin omilta
yritysalueilta on tällä hetkellä vaikeaa löytää valtakunnalliselle
logistiikkakeskittymälle soveltuvaa riittävän suurta yksittäistä
tonttia tai tonttikeskittymää. Sen sijaan ympäristökuntien
kanssa yhdessä toimien soveltuvia alueita pystytään lähivuosina
tarjoamaan.
Pitkän tähtäimen ratkaisuna ideaalisin olisi logistiikkakeskuksen
toteuttaminen maakuntakaavan mukaisesti suunnitellun
oikoradan ja Lempäälä-Pirkkalaan kaavaillun uuden
järjestelyratapihan läheisyyteen. Samalla lentorahtien
yhdistäminen muuhun logistiikkaan olisi helppoa.
Järjestelyratapihan siirto ei kuitenkaan tapahtune vielä
lähitulevaisuudessa, mutta hankkeen suunnittelun
käynnistyminen aiemmin on mahdollista. Valtakunnallisen
logistiikkahankkeen kehittäminen voidaan aktivoida siinä
vaiheessa, kun suunnitteluprojekti järjestelyratapihan siirrosta
käynnistyy. Järjestelyratapihan siirto mahdollistaa uudenlaisen
kilpailukykyisen logistiikka-alueen kehittämisen.
Tuleva maakuntakaava antaa Tampereen seudulle kuitenkin
hyvät mahdollisuudet tarjota logistiikalle jo lähivuosina
valtakunnallisesti kilpailukykyisiä kohteita. Kehitteillä on uusia
laajoja yritysalueita Helsinki - Tampere pääakselin molemmin
puolin sekä Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän alueella. Myös
Tampereelta esim. Lahdesjärven alueelta löytyy logistiikan
kannalta vielä kiinnostavia vapaita tontteja.
Tredea Oy (BusinessTampere) on keskustellut aiemmin
joidenkin logistiikkatoimijoiden kanssa. Toimijat ovat Tampereen
seudusta kiinnostuneita, mutta valmiita etenemään vasta, kun
tarjoama on valmis, mikä tarkoittaa mm. luovuttamisvalmiita
tontteja. Toimijoille suunnattava markkinointityö voidaan
käynnistää tehokkaasti vasta, kun tarjottu alueellinen ratkaisu on
valmisteltu riittävän pitkälle. Valtakunnallisen logistiikkahankkeen
kehittäminen kannattaa aktivoida siinä vaiheessa, kun
suunnitteluprojekti järjestelyratapihan siirtoon liittyen käynnistyy.
Tämä on osa edunvalvonnan kokonaisuutta. Järjestelyratapihan
siirto mahdollistaa tuolloin uudenlaisen kilpailukykyisen
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logistiikka-alueen kehittämisen. Lähivuosina, ennen tätä, Tredea
Oy auttaa yhteistyössä seudun kuntien kanssa kiinnostuneita
logistiikkayrityksiä saamaan yritystontteja kaupunkiseudulta
osana Invest in -toiminnan sijoittumispalveluja.
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 elosa_Valtuustoaloite
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§ 114
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä
mainitut viranhaltijapäätökset:
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 24 Uusiomaarakentamisen edistäminen Tampereen kaupungin
hankkeissa pilottirakentamisen avulla, 26.09.2018
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 60 Muutos Tampereen aikuislukion opetussuunnitelmaan 2016,
31.08.2018
§ 62 Target-projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa,
11.09.2018
§ 63 Muutokset lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-aikoihin
lukiokoulutuksessa, 19.09.2018
§ 65 More than sum of its parts -projektin käynnistäminen,
20.09.2018
§ 66 Courage to Care -projektin käynnistäminen, 20.09.2018
§ 72 FinAl 2.0 -projektin budjetin tarkentaminen, 01.10.2018
Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualue
§ 6 Kansi & Areena hankkeen pienoismallin valaistus osana
Valoviikkojatoteutussuunnittelun tilaaminen Whitenight lighting
Oy:ltä , 26.09.2018
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§ 115
Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen sekä lisätalousarvion 2018
perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6555/02.04.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Kirvesoja Maija
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423
5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711,
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 kaupunki esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle
vuoden 2019 suoritepäätöshaussa tavoitteelliseksi
opiskelijavuosimääräksi 550 opiskelijavuotta järjestämisluvan
mukaisen vähimmäismäärän lisäksi.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan
•

•
•

•

tarkentamaan haettavien tavoitteellisten
opiskelijavuosien kohdentamista
työvoimakoulutukseen sekä muiden
lisäkohdennuskriteerien (nuorisotyöttömyyden
vähentäminen, osaamistarpeisiin vastaaminen ja
maahanmuuttajien koulutus) mukaan kohdennettaviin
opiskelijavuosiin.
hakemaan perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta, mikäli hakuun on
edellytykset.
toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle
tarvittaessa korjauspyyntö vuoden 2017
suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevista
suoritteista sekä vuoden 2017 perusrahoituksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksesta.
allekirjoittamaan vuoden 2019 suoritepäätöshakemus.

Tampereen kaupunki ei hae vuoden 2018 toisen lisätalousarvion
perusteella jaettavaa rahoitusta.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on 5.10.2018 saapunut kirje
(OKM/31/221/2018) Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja
vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan
rahoituksen hakemisesta.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä
suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle
2019. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta
jätetään haettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä
lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä
vahvistetaan myös vuoden 2019 suoriterahoituksen laskennassa
käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille
koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten
euromäärät.
Valtion talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 180 000
opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on vähintään
8600 opiskelijavuotta. Työvoimakoulutuksen osuus on 3000
enemmän kuin vuonna 2018. Määrärahaan sisältyy edelleen
myös 1000 opiskelijavuoden lisäkohdennus nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen sekä 2200
opiskelijavuoden lisäkohdennus maahanmuuttajien koulutukseen.
Tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä vuoden 2019
ensikertaisessa suoritepäätöksessä
Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään perusteltu ehdotus vuodelle
2019 kohdennettavasta tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrästä ja siihen sisältyvästä työvoimakoulutukseen
kohdennettavasta opiskelijavuosien määrästä sekä tarvittaessa
ehdotus opiskelijavuosien erittelystä suoritepäätökseen sisältyvien
lisäkohdennuskriteerien mukaisesti.
Suoritepäätöksen hakemista varten koulutuksen järjestäjän tulee
tarkistaa perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien
painotuksen laskennassa käytettävät pohjatiedot vuodelta
2017 sekä suoriterahoituksen laskennassa käytettävät 2017
vuoden suoritteet. Tarkistukset tulee tehdä 23.10.2018 mennessä
Tilastokeskukseen ja Opetushallitukseen. Hakemus vuoden 2019
ensikertaista suoritepäätöstä koskien tulee tehdä 31.10.2018
mennessä.
Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus vuoden 2019
ensikertaisessa suoritepäätöksessä
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta annetun
lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle
myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa
harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä
erityisestä syystä johtuen.
Vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettava
lisärahoitus
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahoitusta ammatillisen
osaamisen pilottien järjestämiseen. Pilotit tulee kohdentaa
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osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille
aloille tukemaan erityisesti parhaassa työiässä olevien
työttömien työmarkkinoille siirtymistä ja niitä voidaan toteuttaa
tarpeen mukaan sekä omaehtoisena koulutuksena että
työvoimakolutuksena. Rahoitus on tarkoitus jakaa pääosin
tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ja vain erittäin
perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena.
Lisätalousarvion perusteella jaettava lisärahoitushakemus on
jätettävä ministeriöön 31.10.2018 mennessä.
Vuoden 2019 strategiarahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa varainhoitovuoden 2019
strategiarahoituksen haun erillisellä kirjeellä lokakuun aikana.
Ennakkotiedon mukaan strategiarahoitusta haetaan vuoden
loppuun mennessä. Päätökset annetaan alkuvuodesta 2019.
Rahoitushaku 31.10.2018 mennessä
Vuoden 2019 ensikertaisen suoritepäätöshaun tavoitteelliseksi
opiskelijavuosimääräksi esitetään 550 opiskelijavuotta, joka on
samalla tasolla vuoden 2018 suoritepäätöksen tavoitteellisen
opiskelijavuosimäärä kanssa.
Harkinnanvarainen rahoitushaku on valmistelussa. Sen
osalta selvitetään mahdollisuudet hakea
perusrahoituksen korotusta erityisen kalliin koulutuksen
järjestämisen turvaamiseksi, esimerkiksi metsä- ja/tai
lentokoneasennuskoulutukseen.
Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen haussa ei ole
tarkoituksenmukaista hakea rahoitusta ammatillisen osaamisen
pilottikoulutuksiin, koska haku edellyttää, että opiskeiljavuosien
lisäykselle on tarve. Tredun opiskelijavuosien kertymässä on tällä
hetkellä selkeä vaje verrattuna vuodelle 2018 myönnettyihin
tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismääriin.
Vuoden 2019 suoritepäätöshaun valmistelua jatketaan opetusja kulttuuriministeriön nettisivuille lokakuun aikana tulevien
tarkentavien ohjeiden mukaisesti.
Tiedoksi
Outi Kallioinen, Tuula Hoivala, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi
Siiranen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja
Liitteet

1 Liite Elosa OKM:n kirje rahoitushausta
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Muutoksenhakukielto
§103, §104, §105, §106, §108, §113, §114, §115
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
§107, §109, §110, §111, §112
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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