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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
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
Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Nähtävänä 16.10.2018:
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.10.2018.
Muutoksenhakuviranomainen
Muutoksenhakuviranomainen
Tampere
16.10.2018
Minna Kareinen
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§111
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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