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Käsitellyt asiat
§ 68

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 69

Pöytäkirjan tarkastus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 70

Läsnäolo- ja puheoikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 71

Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen
toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 72

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen
toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 73

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen elinvoima- ja
osaamislautakunnan kokouksissa kaudella 01.06.2019 - 31.05.2021
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 74

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset syyskaudella 2019
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 75

Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä
pitäminen toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 76

Kuntalaisaloitteiden käsittely elinvoima- ja osaamislautakunnassa
kaudella 01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 77

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 78

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja
vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2019 (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 79

Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen Tampereen seudun
ammattiopiston Koivistontien toimipisteestä luopuminen ja
vuokrasopimuksen irtisanominen sekä Valimoinstituutin tilojen
käyttötarkoituksen muutos (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 80

Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen
aloituspaikat kevään 2020 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 81

Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen
yhteistyössä työelämän kanssa -strategiahankkeen 2018
rahoituksen kohdennuksen tarkentaminen (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 82

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Avustuksen myöntäminen Tampere Entrepreneurship Society ry:lle
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§ 83

vuonna 2019

§ 84

Business Tampereen lisätilaus startup-talon ja pelialan
kehittämistoimenpiteisiin

§ 85

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 (48)

Lisäpykälät
§ 86

LISÄPYKÄLÄ: Muutos matkailu- ja tapahtumapalvelujen vuoden 2019
sopimukseen, Visit Tampere Oy
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Heinämäki Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Auvinen Jarkko
Eskola Vesa
Hanhela Milka
Kouhia Raimo
Kuortti Jussi
Lähde Leo, poistui 18:05
Löytty-Rissanen Minna, poistui 18:05
Nieminen Helena
Ojares Juho, poistui 18:05
Rajala Petri, saapui 16:08
Roihuvuo Johanna
Räihä Tuomo
Söderström Päivi, poistui 17:22
Turkia Kirsti, poistui 18:05
Viljanen Kirsti
Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja
Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus
Rantanen Teppo, Johtaja
Saari Regina, Työllisyysjohtaja
Toivanen Johanna, Viestintäsuunnittelija
Jokinen Aino, Hallintosihteeri, sihteeri
Rokosa Inna

Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Heinämäki
Puheenjohtaja

Aino Jokinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.06.2019

Vesa Eskola

Milka Hanhela
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 18.6.2019

Aino Jokinen
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§ 68
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi
lisäesityslistalla olevan asian § 86 Muutos matkailu- ja
tapahtumapalvelujen vuoden 2019 sopimukseen, Visit Tampere Oy
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§ 69
Pöytäkirjan tarkastus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Vesa Eskola ja Milka Hanhela (varalle Jussi
Kuortti).
Perustelut
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 17.6.2019.
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§ 70
Läsnäolo- ja puheoikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Perustelut
Tässä kokouksessa ei myönnetty läsnäolo- ja puheoikeuksia.
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§ 71
Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi
01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3509/00.00.03/2019
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää
toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 hallintosihteeri Kalle Kaunisto tai joku
muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.
Perustelut
Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset
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§ 72
Elinvoima- ja osaamislautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi
01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3510/00.04.01/2019
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään viestintäsuunnittelija Johanna Toivanen.
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.
Tiedoksi
Johanna Toivanen, Luottamushenkilömuutokset
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§ 73
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksissa
kaudella 01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3514/00.00.03/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Läsnäolo- ja puheoikeus elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksissa
kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään johtaja,
ammatillinen koulutus Outi Kallioiselle, lukiokoulutuksen johtaja Jorma
Suoniolle, työllisyysjohtaja Regina Saarelle ja elinkeinojohtaja Timo
Antikaiselle.
Kokouskäsittely
Petri Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten
kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
asianomainen toimielin.
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§ 74
Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6513/00.00.03/2018
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään
pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa, seuraavina päivinä
alkaen klo 16.00:
keskiviikko 14.8.2019
torstai 5.9.2019
keskiviikko 9.10.2019
keskiviikko 13.11.2019
keskiviikko 11.12.2019
Perustelut
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola
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§ 75
Elinvoima- ja osaamislautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen toimikaudella
1.6.2019 - 31.5.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3511/00.00.03/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan
nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen
kuntien verkkosivuille.
Perustelut
Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi
kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen
tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun
halutaan päätökset lainvoimaisiksi.
Tiedoksi
Yhteistoiminta-alueen kirjaamot
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§ 76
Kuntalaisaloitteiden käsittely elinvoima- ja osaamislautakunnassa kaudella 01.06.2019 -
31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3513/00.01.01/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun
mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna
tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta
suoritetuista toimenpiteistä.
Perustelut
Hallintosäännön 144 §:ssä määrätään kuntalaisaloitteiden käsittelystä
seuraavaa:
Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen
viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja
niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla
päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on
annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi
samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin
asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava
toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Tiedoksi
Yhteistoiminta-alueen kirjaamot
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§ 77
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
-ajankohtaiskatsaus startup-toiminnan kehittämisestä Tampereella /
Timo Antikainen
-Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

6/2019

15 (48)

§ 78
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman
osavuosikatsaus 1-4 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5659/02.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Nina
Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja
vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2019 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan
lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet,
talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja
osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät
pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina lentoliikenteen
kehittämiseen, maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentamiseen,
työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen roolien selkeyttämiseen sekä
työllisyyspalvelujen digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden analysointiin
liittyvät toimenpiteet, jotka huhtikuun arvion mukaan ovat toteutumassa
osittain vuoden loppuun mennessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-
huhtikuussa 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat alkuvuonna 0,6 milj. euroa suunniteltua
suurempina ja toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,3 milj. eurolla.
Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa johtuen työllisyyspalveluiden
velvoitetyöllistettävien palkkatukien kasvusta. Merkittävin
toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot
toteutuivat tammi-huhtikuussa yhteensä 1,3 milj. euroa suunniteltua
pienempinä, mikä johtuu pääasiassa kehitysohjelmien, lähinnä Viiden
tähden keskustan, palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen.
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Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 3,8
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen
ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 milj. eurolla johtuen ammatillisen
koulutuksen valtionosuustulojen ylityksestä sekä Työllisyyspalveluihin
kohdistuvista velvoitetyöllistettävien palkkatuista. Toimintakulujen
ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. euroa budjetoitua suurempina.
Ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän
budjetin 2,4 milj. eurolla. Työllisyyspalveluissa suurin ylitysuhka
kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka ennustetaan ylittävän
vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa osana Hiedanrannan
kehitysohjelman yhtiöittämispäätöstä (15.4.2019 §57) elinvoima- ja
osaamislautakuntaan kohdistuvia talousarviomuutoksia. Elinvoima- ja
osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon
siirrettiin 480 000 euroa yhdyskuntalautakunnan sekä 350 000 euroa
asunto- ja kiinteistölautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle
kohdistettuja menoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi 18.2.2019
(§26) talousarviomuutoksen, jolla siirrettiin elinvoima- ja
osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalta 75 000 euroa
sivistys- ja kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin.
Muutoksen perusteena oli siirtyä ulkoisesta kulttuuripalveluiden
koordinointityön hankinnasta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
tuottamaan toimintaan. Yhteensä talousarviomuutosten vaikutus
elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakatteeseen on -755 000 euroa.
Kaupunkitasolla muutosten vaikutus on 0 euroa.
Tiedoksi
Tero Tenhunen, Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Regina Saari, Sanni
Pöntinen, Timo Antikainen
Liitteet

1 Liite Elosa_palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1_4
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§ 79
Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 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,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hylätään.
Kokouskäsittely
Jussi Kuortti ilmoitti esteellisyyden. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §
kohta 5 mukaan; Tredu Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kuortti
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päivi Söderström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Jarkko Auvinen ehdotti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä Petri Rajalan
kannattamana.
Kokouksessa pidettiin tauko 17:30 - 17:40
Keskustelu jatkuu oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Auvisen
muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos:
esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 12 - 2. (JAA; Heinämäki,
Karintaus, Eskola, Hanhela, Roihuvuo, Räihä, Viljanen, Kouhia, Lähde,
Löytty-Rissanen, Ojares, Turkia EI; Auvinen, Rajala TYHJÄÄ; Nieminen
POISSA; 2).
Puheenjohtaja totesi oikaisuvaatimuksen tulleen hylätyksi.

Äänestykset
Päätösehdotus JAA
Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen Auvinen EI
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Jaa
Johanna Roihuvuo
Milka Hanhela
Katja Karintaus
Juho Ojares
Anna-Kaisa Heinämäki
Leo Lähde
Vesa Eskola
Tuomo Räihä
Kirsti Turkia
Kirsti Viljanen
Raimo Kouhia
Löytty-Rissanen
Ei
Jarkko Auvinen
Petri Rajala
Tyhjä
Helena Nieminen
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on 14.5.2019 saapunut
oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 24.4.2019 § 45.
Oikaisuvaatimusta on täydennetty 20.5.2019.
Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että
Koivistontien toimipisteestä luopumista, vuokrasopimuksen irtisanomista
ja Valimoinstituutin käyttötarkoituksen muutosta koskeva päätöksenteko
ja valmistelu ovat tapahtuneet vastoin hyvän hallinnon periaatteita ja
päätös perustuu puutteellisiin ja virheellisiin perusteluihin. Lisäksi hän
toteaa, että lautakunta ei ole myöskään päättänyt tilamuutosten
kustannuksista. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että asia tulee palauttaa
uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa arvioidaan
kustannusvaikutukset yksityiskohtaisesti ja valmistellaan tarvittaessa
tarvesuunnitelma sekä hankesuunnitelma elinvoima- ja
osaamislautakunnan päätettäväksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon
nuorten määrän kasvu lähivuosina, aikuiskoulutuksen lisäystarpeet,
elinkeinoelämän, valtionhallinnon (muun muassa Puolustusvoimat) ja
korkeakoulujen näkemykset Valimoinstituutin ja osaamiskeskuksen
osalta sekä myös tulevan hallitusohjelman linjaukset.
Hyvän hallinnon periaatteet ja päätöksenteon perustelut
Päätöksenteossa ja valmistelussa on noudatettu hyvän hallinnon
periaatteita. Päätös on perustunut toiminnalliseen ja taloudelliseen
kokonaisnäkemykseen ammatillisen koulutuksen tarjonnasta suhteessa
alueen osaamistarpeeseen. Valmistelussa ja päätöksen teossa on otettu
huomioon kaikki tarpeellinen ja päätöksen perustelut ovat riittävät.

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

6/2019

19 (48)

Koivistontien toimipisteestä toiminta tullaan siirtämään Tredun
Tampereella sijaitseviin muihin toimipisteisiin ottamalla huomioon
vahvasti tarkoituksenmukaisuus ja samalla saadaan kustannussäästöjä.
Opiskelijoiden ja henkilöstön kuuleminen
Perusteluinaan oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että opiskelijoille
järjestetty tiedotustilaisuus 21.3.2019 ei vastaa lain ammatillisesta
koulutuksesta (531/2017) §:n 106 tarkoittamaa opiskelijoille
mahdollistettua vaikuttamista opiskelijoita ja opiskelijoiden asemaan
vaikuttavien päätösten tekemiseen.
Laki ammatillisesta koulutuksesta ei määrittele millä tavoin opiskelijoille
tulee varmistaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet opiskelijoita
koskevissa asioissa. Opiskelijoille on järjestetty kaksi tilaisuutta vaikuttaa
ja osallistua asian valmisteluun. Opiskelijoille järjestettiin ennen
lautakunnan kokousta 21.3.2019 tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa
kerrottiin suunnitellusta Koivistontien toimipisteestä luopumisesta.
Opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustelujen kautta antaa asiasta palaute-
ja kehittämisehdotuksia. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin lautakunnan
päätöksen jälkeen 2.5.2019 toinen tilaisuus, jossa keskusteltiin ja
osallistettiin opiskelijoita tulevaan muutokseen. Koivistontien
toimipisteen henkilöstölle järjestettiin kaksi tilaisuutta vaikuttaa ja
osallistua asian valmisteluun. Saadun palautteen johdosta suunnitelmaa
on muutettu muun muassa siten, että tekstiili- ja muotialan koulutus on
suunniteltu siirrettäväksi Tampereen Sammonkadun toimipisteeseen
Lempäälän toimipisteen sijaan.
Opiskelijamäärät, toimitilojen riittävyys ja rahoitus
Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa Tampereella ja
kaupunkiseudulla kasvavaan nuorten määrään, mikä tarkoittaisi
tilatarvetta noin 1000 ammatillisen koulutuksen opiskelijalle. Lisäksi hän
toteaa, että aikuiskoulutuksen tarjontaa on välttämätöntä lisätä
yhteistyössä muiden seudun koulutuksen järjestäjien
kanssa. Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa valmisteilla olevaan
hallitusohjelmaan ja ennakoi, että tulossa olisi toisen asteen koulutuksen
maksuttomuus ja oppivelvollisuuden laajentaminen sekä mahdollinen
taloudellisen panostuksen lisääminen toisen asteen koulutukseen ja
aikuiskoulutukseen.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pirkanmaalla ikäluokka 15-24
-vuotiaat tulee vuoteen 2030 mennessä kasvamaan jonkin verran, minkä
jälkeen on odotettavissa laskua. Tampereen kaupungin, Tampereen
seudun ammattiopiston tavoitteellinen opiskelijavuosien
vähimmäismäärä on 8614. Opiskelijavuosimäärä sisältää ammatilliset
perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.
Lautakuntaa informoidaan säännöllisesti opiskelijavuosimäärästä ja sen
kehityksestä. Tilojen käytön suhteen ei sinällään ole merkitystä sillä,
minkälaista tutkintoa opiskelija suorittaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja opiskelija voi
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suorittaa osatutkinnon tai tutkinnon osia kokonaisen tutkinnon sijaan.
Opinnot voidaan suorittaa myös kokonaan oppisopimuskoulutuksena.
Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön lähtökohtana on ollut
osaamisperustaisuus ja asiakaslähtöisyys sekä työpaikoilla järjestettävän
koulutuksen lisääminen. Tampereen seudun ammattiopistossa,
Tredussa, on palveluverkon suunnittelussa otettu huomioon
yhteistoiminta-alueen kuntien väestöennusteet sekä aikuisväestön
lisääntyvä koulutuksen tarve. Oppilaitoksen tiloissa järjestettävällä
koulutuksella turvataan opiskelijoiden perustaidot ennen työpaikoilla
järjestettävään koulutukseen siirtymistä. Koulutuksen järjestäminen ei
edellytä tilojen omistamista ja koulutuksen järjestämiseen kehitetään
jatkuvasti uusia toimintamuotoja. Tredussa on käynnistetty laaja
aluepalvelumallin mukainen toiminta, jossa tehdään yhteistyötä eri
yritysten ja yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Aluepalvelumallissa
hyödynnetään yritysten ja kuntien tiloja oppimisympäristöinä
kumppanuussopimusten mukaisesti. Lisäksi Tredu- Kiinteistöt Oy on
rakentanut Tampereen seutukunnalle viime vuosina muun muassa
Tredun käyttöön oppimisympäristöjä Ylöjärvelle, Pirkkalaan, Kangasalle ja
Lempäälään. Parhaillaan Nokialle on suunnitteilla uudisrakennus
täydentämään seutukunnan ammatillisen ja lukio koulutuksen
oppimisympäristötarvetta.
Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä esittää perusteluissaan huolensa
Tampereella peruskoulunsa päättäneiden hakeutumisen putoamisesta
erittäin alhaiselle tasolle myös valtakunnallisesti tarkasteltuna. Hän
toteaa, että ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden osuus
peruskoulunsa päättäneistä on vähentynyt jyrkästi ja tämä edellyttää
toimenpiteitä, jotta Pirkanmaan ja Tampereen seudun elinkeinorakenne
säilyy monipuolisena ja osaavia työntekijöitä on jatkossakin, ja että
vientiteollisuuden toimintaedellytykset turvataan. Oikaisuvaatimuksen
tekijän mukaan päätöksen perusteluissa ei tuoda esille, paljonko
Tredussa on opiskelijoita suorittamassa perustutkintoa,
aikuiskoulutuksessa ja lisäkoulutuksessa. Hänen mukaansa
tilasuunnittelussa on aiemmin käytetty jakosuhdetta 50/50 ammatillisen
ja lukiokoulutuksen kesken. Lukiokoulutuksessa on hänen mukaansa
arvioitu tarvittavan lisätilaa sadoille uusille opiskelijoille ja vastaava
varautuminen tulee hänen mielestään koskea myös ammatillista
koulutusta. Lisäksi hän esittää, että Koivistontien toimipistettä on
mahdollista hyödyntää eripituisten aikuiskoulutusten tiloina.
Lautakunta päättää vuosittain aloituspaikkojen suuntaamisesta.
Suuntaamisessa otetaan huomioon yhteistoiminta-alueen kuntien ja
työelämän näkemys osaamistarpeesta. Lisäksi suuntaamisessa otetaan
huomioon ammattibarometri ja alojen vetovoimaisuus. Aloituspaikkojen
suuntaamisessa eri toimipisteisiin otetaan huomioon pedagoginen
näkökulma sekä tilojen mahdollisimman tehokas käyttö. Suunniteltaessa
koulutuksen siirtämistä Koivistontien toimipisteestä Tampereen muihin
toimipisteisiin on otettu huomioon edellä mainitut seikat.
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Tredun ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä ei
ole laskenut. Vuonna 2013 opiskelijamäärä on ollut 8600 ja vuonna 2018
noin 8680 huolimatta siitä, että opiskelijoista saatava rahoitus on
vähentynyt 23 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2019. Rahoitus on
vähentynyt opiskelijamäärän kasvusta huolimatta. Lautakunnan
päätöksessä on todettu, että henkilöstökulujen jälkeen toiseksi suurin
kuluerä on tilavuokrat, jotka tällä hetkellä ovat noin 17 miljoonaa euroa.
Tämä on noin 20 prosenttia toimintamenoista. Ammatillisen koulutuksen
rahoitusleikkausten vaikutus Tredulle on ollut noin 20 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottaminen edellyttää tilojen käytön tehostamista ja
joistakin vuokratiloista luopumista. Tredussa on selvitetty, että
Koivistontien toimipisteessä järjestettävä koulutus on siirrettävissä
Tampereen muihin toimipisteisiin, joiden tilojen käytössä on ollut
toiminnallista tehostamisen varaa.
Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa rahoituksen heikkenemisen
osalta 1.1.2018 tulleeseen muutokseen, jossa metsäalan koulutuksen ja
oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimukset purkautuivat, jolloin tulot
pienenivät, mutta myös menot.
Rahoitus on leikkaantunut yli 12 miljoonaa euroa vuodesta 2016 vuoteen
2017 eli jo ennen oppisopimuskoulutuksen ja metsäalan koulutuksen
yhteistyösopimusten irtisanomista.
Toimitilojen kunto ja siirrosta aiheutuvat kustannukset
Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa virheellisesti
Tredu-Kiinteistöt Oy:n isännöitsijään ja häneltä saamaansa tietoon
Koivistontien toimipisteen saneeraus- ja korjaustarpeista.
Oikaisuvaatimuksessa nimeltä mainittu henkilö toimii
rakennuttajainsinöörintehtävissä Tampereen Tilapalvelut Oy:lla.
Rakennuttajainsinööriltä saadun kirjallisen vastineen (liitteenä) mukaan
hän ei ole nykyisessä rakennuttajainsinöörin tehtävässä ollut missään
tekemisissä oikaisuvaatimuksessa mainitun Tredu Koivistontien
toimipisteen tilaratkaisujen kanssa, eikä rakennuttajainsinööri ole ollut
arvioimassa Koivistontien kustannusvaikutuksia tai korjaustarpeita.
Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsema Aluehallintoviraston edellyttämä
saneeraustarve oli kirjattu lautakunnan päätöksenteon tueksi tehtyyn
swot-analyysiin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) uhkaksi
samoin kuin tulevaisuuden peruskorjaustarpeet, jotka mahdollisesti
tulisivat nostamaan vuokrakuluja.
Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan lautakunta olisi päättänyt
Ajokinkujan toimipisteestä luopumisesta jo vuonna 2016. Hän toteaa
myös, että myöhemmin toimipisteessä on todettu sisäilmaongelmia.
Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa todennäköisesti lautakunnan vuonna
2016 tekemään päätökseen, että ”Hepolamminkatu 9:n ja Ajokinkujan
hallinnon tiloista luovutaan”. Päätöksessä ei mainittu Ajokinkujalla
sijaitsevia opetustiloja, vaan päätöksessä oli kysymys Ajokinkujalla A-

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

6/2019

22 (48)

rakennuksessa sijanneista hallinnon tiloista. Sekä Hepolamminkatu 9:n
että Ajokinkujan A-rakennuksen tiloista on luovuttu päätöksen
mukaisesti. Kiinteistöyhtiö on teettänyt kuntoarviot Ajokinkujan ja
Koivistontien toimipisteestä. Ajokinkujalla toimii sisäilmatyöryhmä.
Sisäilmatyöryhmä työskentelee Tampereen Tilapalvelut Oy:n
sisäilmaprosessin mukaisesti ja sitä kautta sisäilma-asiat saadaan
hallintaan. Tredu-Kiinteistöt Oy:n teknisen isännöitsijän mukaan
viimeisimpänä korjaavana toimenpiteenä Ajokinkujalla on korjattu E-
siiven kellarikerroksen sisäilmaongelma.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa perusteluissaan, että esitettyjen
Koivistontien toimipisteen korvaavien tilojen (Sammonkatu ja
Hepolamminkatu) suunnittelu ja muutosten kustannusvaikutus on
esitetty yleisellä tasolla ja puutteellisesti, päätöksen perusteluissa ei ole
osoitettu yksityiskohtaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön sosiaalitilojen
sijoittumista, muutosten kustannusvaikutuksia, rahoitusta, eikä ole
esitetty tilaohjelmaa, vaikka Tampereen kaupungin ohjeistus tätä
edellyttää. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan lautakunnan tulee tehdä
päätös muutoshankkeen kustannusten enimmäismäärästä. Hänen
mukaansa näin merkittäviä muutostöiden kustannuksia ei voi siirtää
pienillä korjaushankemäärärahoilla rahoitettavaksi.
Tredu-Kiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa koulutustoiminnan
käytössä olevia oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä
tuottaa ja järjestää näiden kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja
ylläpitoon liittyviä palveluita. Yhtiö on vuokrannut oppilaitoskiinteistöt
Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
Kiinteistöt, tilat, asuntopolitiikka palveluryhmälle (Kitia). Tampereen
seudun ammattiopisto on alivuokralaisena Kitialla. Tredu-Kiinteistöt Oy
vastaa kiinteistöjen turvallisesta ja terveellisestä kunnosta sekä
tarvittavista korjaus- ja ylläpitoinvestoinneista. Tilojen muutostyöt
etenevät rakennuttajavetoisesti Tampereen Tilapalvelut Oy:n
toimintamallin mukaisesti. Yksityiskohtaista suunnittelua ei ole ollut
tarkoituksenmukaista aloittaa ennen lautakunnan päätöstä Koivistontien
toimipisteestä luopumisesta. Oppimisympäristöjen siirtämisestä on
valmisteltu kustannuslaskelmat ja suunnitelmat, joita on tarkennettu
lautakunnan antaman päätöksen jälkeen yksityiskohtaiseksi. Osa
muutostöistä opinnollistetaan, jolloin ne ovat osa normaalia
opetustoimintaa ja siten hyvin kustannustehokasta. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on 17.4.2019 myöntänyt strategiarahoitusta tilojen ja
laitteiden käytön uudistamiseen 500 000 euroa, jota tullaan
hyödyntämään muun muassa Koivistontien toimipisteen koulutuksen
siirtämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisessa. Lautakunta on
ollut ennen päätöksentekoa tietoinen kyseisen strategiarahoituksen
hausta. Tarkemmat kohdennukset ovat Tredun operatiivista toimintaa ja
niitä muokataan ja säädellään tarpeen mukaan. Strategiarahoituksen
käytöstä raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisäksi Tredu-
Kiinteistöt Oy:n kanssa on neuvoteltu 21.5.2019 pienten
investointihankkeiden uudelleen kohdentamisesta vuonna 2019. Tredu-
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Kiinteistöt Oy varaa vuosittain erikseen sovitun määrärahan kohteissa
käytettäviin pieniin rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on
ensisijaisesti kohteiden olosuhteiden ylläpito ja jotka ovat
pitkävaikutteisia investointeja. Viime vuosien aikana käytettävissä oleva
määräraha on ollut noin 2,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa voidaan
käyttää myös opetustoiminnan edellyttämiin muutosinvestointeihin.
Pienten investointien suuruus on yli 10 000 euroa, mutta alle 500 000
euroa. Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitus päättää pienten
rakennushankkeiden toteuttamisesta. Vasta 2,5 miljoonan euron
kokonaisbudjetin ylittymisellä on vaikutusta tiloista maksettavan vuokran
suuruuteen.
Korvaavien tilojen suunnittelu ja muutostyön kustannusvaikutukset
Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että Valimoinstituutin tilojen
muuttaminen muuhun käyttöön esitetyllä tavalla ei ole taloudellisesti
järkevää, sillä Valimoinstituutin siirtäminen laitteineen toisaalle vaatisi
huomattavat rakennustyöt. Lisäksi hän viittaa elinvoima- ja
osaamislautakunnan 14.11.2018 § 121 tekemään päätökseen, jonka
liitteessä on todettu, että "Valimoinstituutin toimintamalli, tilatarve ja
rakennukset arvioidaan osana aluetalouden teknologiateollisuuden
koulutustarpeita". Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä Valimoinstituutin
tilojen muuttaminen muuhun käyttöön tapahtuisi täysin vailla selvityksiä
ja on vastoin lautakunnan aiempaa päätöstä. Lisäksi hän toteaa, että
tilojen muuttaminen tavanomaisiksi työsaleiksi on mittava toimenpide, ja
mikäli laitteet siirretään ja asennetaan toisaalle, se tulisi maksamaan
huomattavasti enemmän. Tästä ei hänen mukaansa ole esitetty
kustannusarviota, eikä asiaa ole valmisteltu yhteistyössä toimijatahojen
kanssa.
Valimoinstituutilla on tällä hetkellä käytössään 1750 neliömetrin tilat ja
vuodesta 2014 lähtien Valimoinstituutti on tuottanut yhteensä 1 255 969
euron tappion. Myös 2019 vuosisuunnitelmassa Valimoinstituutin
toiminta on noin 90 000 euroa tappiollista. Valimoinstituutin tilojen
muuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen on taloudellisesti ja
toiminnallisesti kannattavampaa kuin pitää tilat nykyisessä käytössä.
Tilojen muuttaminen rakennusalan oppimisympäristöksi voidaan
toteuttaa kohtuullisella työpanoksella. Muutostyöstä osa on tarkoitus
opinnollistaa. Koneiden ja laitteiden siirtoa on valmisteltu yhteistyössä
toimijatahojen kanssa. Valimolaitteiden ja koneiden myynnissä
noudatetaan Tampereen kaupungin irtaimiston hallinta ohjetta (TRE:1821
/00.01.01/2016).
Oikaisuvaatimuksen tekijä epäilee, että on erittäin todennäköistä, että
muutostyöt ja uudelleenasennukset maksavat reilusti yli miljoona
euroa. Hän esittääkin kysymyksen ”onko valimon koneiden, laitteiden,
sähkötöiden siirroista pyydetty kustannus- ja aikatauluarviota?”.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että valimoinstituutin tiloihin on
sijoitettuna keskikokoisen valimon tuotantokapasiteetti
sulatusuuneineen ja muun muassa sähköt kahden muuntajan kautta yli
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1600 A. Hän esittääkin vielä jatkokysymyksiä ”Mikä taho maksaa nämä
muutoskustannukset ja onko tarkoitus siirtää Valimoinstituutin koneet ja
laitteet TAKK:n omaisuudeksi? Onko koneet ja laitteet ehkä jo myyty ja
mikä taho on jo tehnyt asiasta päätöksen?” Hän toteaa, että lautakunnan
päätöksen 24.4.2019 § 45 perusteluissa ei todeta mitään siitä, mihin
Valimoinstituutin koneet ja laitteet sekä henkilöstö tultaisiin sijoittamaan.
Tampereen seudun ammattipisto ei vastaa taloudellisesti Valimon
laitekannan siirroista. TAKK ostaa Valimoinstituutin sovitut koneet ja
laitteet sekä vastaa koneiden ja laitteiden siirroista ja sijoittamisesta
omissa oppimisympäristöissä. Tredun Valimoinstituutin tiloissa
työskentelee kaksi henkilöä, joiden palvelussuhde jatkuu muutoksen
jälkeen Tredussa. Heidän osaamistaan Valimoalan koulutuksesta
hyödynnetään ja heidän työtehtäviään tullaan tarkastelemaan ja
muokkaamaan tarpeen mukaan.
Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Valimoinstituutin tilojen
muuttaminen talonrakennusalan opetuskäyttöön maksaa myös
huomattavasti enemmän kuin lautakunnan liitteessä todetun alle 0,5
miljoonan euron.
Koivistontien toimipisteen koulutusalojen siirrot ovat
tarkoitusmukaisuusperiaatteen mukaisia. Koulutusalojen siirroista
aiheutuu aina jonkin verran muutostöitä ja Tredun näkemyksen mukaan
muutostyöt eivät ylitä 1 miljoonaa euroa.
Strategiarahoitus osaamiskeskukseen ja Valimoinstituutin
toiminnan kehittämiseen
Oikaisuvaatimuksessa viitataan opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden
2018 strategiarahoituksella rahoittamaan Digi, kone- ja sähköalan
osaamiskeskushankkeeseen, jonka tavoitteena olisi yhteistyössä eri
yritysten kanssa kehittää Pirkanmaalle ammatillisen koulutuksen
järjestäjien kanssa toteutettava osaamiskeskus. Lisäksi
strategiarahoitusta on myönnetty Valimoinstituutin toiminnan
kehittämiseen. Hän toteaakin, että mikäli Valimoinstituutin toiminta
lopetetaan, tulee OKM:ltä haettu strategiarahoitus palauttaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän viittaama vuonna 2018 myönnetty
strategiarahoitus on kohdennettu teknologia-alan koulutuksen
kehittämiseen. Ministeriön päätöksessä ei ole suoraan Valimoinstituutille
myönnettyä rahoitusta. Osaamiskeskushanketta on selvitetty
koulutuksen järjestäjien yhteistyönä ja yhteisenä näkemyksenä on, että
osaamiskeskus on järkevintä toteuttaa verkostomaisena hankkeena.
Koulutuksen järjestäjät eivät ole valmiita sitoutumaan erillisen toimitilan
pääomittamiseen. Strategiarahoituksella toteutettavan hankkeen
tavoitteena on teknologia-alan koulutuksen kehittäminen yhteistyössä
työelämän kanssa luomalla teknologia-alan koulutuksen kehittämiselle
verkosto, jossa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja alan
työpaikkoja tarjoavat tahot. Hankkeessa selvitetään, miten voidaan
paremmin vastata työelämän kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin ja
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digitaalisesta kehityksestä aiheutuviin muutoksiin teknologialalla
yhteistyössä työelämän kanssa. Samalla toteutetaan asiakaslähtöisiä
pedagogisia toimintamalleja kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja lisätään
työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa perusteluissaan myös Valimoinstituutin
perustamisvaiheeseen ja instituuttiin tehtyihin investointeihin sekä
silloisten toimijoiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön.
Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä sijainnut Valimoinstituutti on
edistänyt valimoalaa jo lähes 25 vuoden ajan. Valimoinstituutin toiminta
on vähentynyt viime vuosina ja suurin syy nykymuotoisen toiminnan
lakkauttamiselle on opiskelijamäärän hiipuminen, jonka vuoksi
valimoalan perustutkintokoulutusta ei ole tarjottu yhteishaussa enää
muutamaan vuoteen. Valimoalan osaamiselle on kuitenkin yhä kysyntää.
Perustutkintokoulutuksen sijaan valimoalan koulutus erikoistuu
tulevaisuudessa palvelemaan räätälöidysti yrityselämää ja vahvistamaan
kumppanuusverkostoa. Tredu tarjoaa valimoalan koulutusta jatkossa
yhteistyössä työelämän kanssa, työelämän toimintaympäristöissä.
Tavoitteena on tarjota valimoalan koulutusta joustavasti
yhteistyöverkoston avulla valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestämisessä
huomioidaan paikallisten yritysten tarpeet yhä paremmin ja osana
koulutusta tulee olemaan verkko-oppiminen. Sopimus Valimoinstituutin
perustamisesta on tehty vuonna 1995. Tämän jälkeen on tehty useampia
eri yhteistyösopimuksia vuosina 2009, 2012 ja 2014. Alkuperäiset
sopimuskumppanit ovat vetäytyneet toiminnasta ja vuonna 2014
sopimuskumppanina on ollut enää Valty Ry. Osaamis- ja
elinkeinolautakunta on vuonna 2015 tehnyt päätöksen myös Valty Ry:n
kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta. Sopimuskumppaneiden
irtisanouduttua yhteistyöstä Valimoinstituutti ei pysty toimimaan
alkuperäisen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Tämän sijaan valimoalan
koulutusta voidaan edelleen kehittää eri toimintamuodoin ja täten
turvata alan osaamistarve tulevaisuudessakin.
Huoltovarmuus ja Valimoinstituutin nimi ja brändi
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että Valimoinstituutti laitteineen on osa
maamme huoltovarmuutta koskevaa lakia ja valtioneuvoston päätöstä
huoltovarmuuden tavoitteista. Samassa yhteydessä hän toteaa, että
Valimoinstituutin toiminnasta, nimestä ja brändistä ei tule luopua.
Valimoinstituutin toiminta siirtyy TAKK:n oppimisympäristöihin.
Huoltovarmuuteen liittyvät vastuut ja velvoitteet samoin kuin nimi ja
brändi tulee tarkastella tässä yhteydessä.
Henkilötietoja sisältävä teksti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Lausunnot
Lakimies Jyri Nuojua
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Lautakunta on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valmistelu ja päätöksen perustelut
ovat olleet riittävät eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksentekijä ei ole oikaisuvaatimuksessa, edellä todetusti
esittänyt mitään sellaista selvitystä, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, Harri T Jokinen, Ari Mäkitalo, Kristiina Karppi,
Piritta Haapahuhta, Tuula Grönfors
Liitteet

Oheismateriaali

1 elosa 12.6_oikaisuvaatimus
2 elosa 12.6_oikaisuvaatimus_taydennys
3 elosa 12.6__oikaisuvaatimus_vastine
1 elosa 12.6_oheismateriaali_Pöytäkirjan ote-Elinvoima- ja
osaamislautakunta - 24.04.2019, klo 16:00
2 elosa 12.6_Oheismateriaali_Valimoinstituutti_tulos
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§ 80
Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kevään
2020 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3751/12.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
koulutusjohtajat Regina Blom, puh.040 806 2092, Ari Mäkitalo, puh. 050
441 8813 ja Virpi Siiranen, puh. 050 441 8823, etunimi.
sukunimi@tampere.fi.
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään
2020 yhteishakuun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon
mukaisesti.
Ammatillisen koulutuksen johtajalle myönnetään oikeus päättää jatkuvan
haun kohdentamisesta sekä vuoden aikana järjestettävistä erillishauista,
jotka suunnataan alueen työvoimatarpeen mukaisille aloille.
Lautakuntaa informoidaan lukuvuoden aikana koulutuksen
täyttöasteesta.
Perustelut
Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää
kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan
suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta
ammatillisen koulutuksen osalta.
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 astui voimaan 1.1.2018. Lain
keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (hoks) ja opiskelu toteutetaan entistä enemmän
työelämässä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto,
osatutkinto tai tutkinnon osia ja valita opintoihinsa osia toisesta
tutkinnosta. Tämä koskee myös oppisopimuskoulutusta. Opintoihin voi
sisältyä yo-tutkintoon tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, joilla
opiskelija voi parantaa mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin sekä
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sijoittumistaan mm. vientialojen työpaikkoihin. Lisäksi opiskelijalla on
mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla yo-tutkinto.
Opintoihin voi hakeutua yhteishaun lisäksi myös joustavasti jatkuvalla
haulla eli suoraan tai erillishaun kautta. Yhteishaku on suunnattu lähinnä
peruskoulunsa päättäville.
Seutukunnan työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeeseen tulee olla
mahdollisuus vastata nopeasti, joten opiskelijavuosikiintiöstä on tarpeen
suunnata opiskelupaikkoja peruskoulun päättäville siten, että
koulutustakuu ja pitkän aikavälin työvoimatarve voidaan turvata. Osa
opiskelijavuosikiintiöstä käytetään jatkuvan haun opiskelijapaikkoihin
ottaen huomioon alueen ilman ammatillista koulutusta olevien määrä
sekä työvoima- ja uudelleen- sekä täydennyskoulutustarve. Tampereen
kaupungin valtionosuusrahoituksen perusteena oleva tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä on 8614 opiskelijavuotta, joka koostuu
perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista,
sisältäen oppisopimuksella toteutetun koulutuksen. Tutkintovastuiden
suunnittelun, tilojen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista
määrittää yhteishaun aloituspaikat siten, että niiden lisäksi on
mahdollisuus täyttää jatkuvasta hausta avoimeksi jääviä paikkoja
ympärivuotisesti.
Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu esitys kevään 2020
yhteishaun opiskelijapaikoiksi. Esityksessä on otettu huomioon
yhteistoiminta-alueen kuntien ja työelämäyhteistyökumppanien
näkemykset opiskelijapaikkojen suuntaamisesta työelämän
osaajatarpeen tyydyttämiseksi. Lisäksi on otettu huomioon tämän hetken
ammattibarometrin tiedot, ikäluokkien koko ja hakeutumistiedot.
Esityksessä on otettu huomioon myös palveluverkkosuunitelman
toteuttaminen ja mahdollisuus tilojen käytön tehostamiseen.
Esityksessä opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2020 yhteishaussa
peruskoulun päättäville ja ilman aiempaa tutkintoa oleville hakijoille
3072 paikkaa. Lisäksi esitetään 280 paikkaa Valma-koulutukseen, jota
järjestetään kunnissa olevan tarpeen mukaisesti niille opiskelijoille, joiden
urapolku on vielä epäselvä.
Yhteishaun lisäksi opiskelijapaikkoja perustutkinnoissa,
ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa täytetään jatkuvalla
haulla ja erillishauilla alueen työvoimatarpeen mukaan ja tavoitteellisen
opiskelijavuosimäärän saavuttamiseksi. Jatkuvalla haulla ja erillishauilla
varmistetaan opiskelijapaikat myös yo-tutkinnon suorittaneille, jotka
ammattikorkeakouluhaun jälkeen ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa.
Hakeutumisen markkinointia suunnataan erityisesti aloille, joilla on
työvoimapulaa.
Tiedoksi
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Raija Möttönen, Tarja
Kirvesmäki, Tarja Luukko, Mika Takala, Maija Kirvesoja
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§ 81
Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän
kanssa -strategiahankkeen 2018 rahoituksen kohdennuksen tarkentaminen (yhteistoiminta-
alueen asia)
TRE:4007/00.01.05/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
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 Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Teknologia- alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen
yhteistyössä työelämän kanssa - strategiarahoitushankkeen määrärahoja
seurataan ministeriön päätöksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena.
Osahankkeiden toiminnalliset tavoitteet säilyvät nykyisellään ja niistä
raportoidaan ministeriölle omina sisällöllisinä kokonaisuuksinaan.
Perustelut
Ammatillisen koulutuksen uuteen rahoitusjärjestelmään kuuluva
strategiarahoitus oli ensi kertaa haettavissa keväällä 2018. Tampereen
kaupunki haki opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta
reformin toimeenpanoon liittyen useita hankkeita, joista viisi eri hanketta
oli teknologia- / tekniikan aloilta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi päätöksellään 20.6.2018 (OKM/106
/521/2018) Tampereen kaupungille strategiarahoitusta reformin
toimeenpanoon yhteensä 1 196 000 euroa. Päätöksessä todettiin, ettei
ministeriö ei ole voinut myöntää haettua strategiarahoitusta
täysimääräisenä. Päätöksen mukaisesti Tampereen kaupungille
myönnettiin strategiarahoitusta teemalle Teknologia-alan koulutuksen
valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa yhteensä
400.000 €, kun haussa mukana olleiden teknologia / tekniikan alojen
hankkeiden yhteissumma oli suurempi.
Elinvoima- ja osaamislautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi alustavat
suunnitelmat strategiarahoituksella toteuttavista kehittämishankkeista
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kokouksessaan 15.8.2018 § 85. Hakuvaiheen hankkeista päätettiin
toteuttaa seuraavat hankkeet ja varata niille osuudet rahoituksesta: Digi-,
kone- ja sähköalan osaamiskeskus Pirkanmaalle (220 000 euroa),
Tulevaisuuden työelämäläheiset koulutuspolut teollisuuden
ekosysteemissä (100 000 euroa) ja Valimoalan työelämälähtöinen
toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet (80 000 euroa).
Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.9.2018
tarkemmat suunnitelmat edellä mainituista strategiarahoituksella
toteuttavista kehittämishankkeista. Ministeriön ohjeistuksen mukaan
Tredu tarkensi strategiarahoitushankkeiden toteutus- ja
taloussuunnitelmat lopulliseen muotoon ministeriölle 30.9.2018
mennessä. Ministeriön päätöksen mukaisesti päivitettyyn toteutus- ja
taloussuunnitelmaan kirjattiin teknologia-alan koulutuksen kehittämistä
koskevalle hankkeelle yksi 400.000 €:n budjettikokonaisuus. Sisällölliset
toteutussuunnitelmat koostuivat edellä mainituista kolmesta
toteutettavaksi päätetystä hankkeesta. Tavoitteeksi asetettiin, että
strategiarahoitushankkeet toteutettaisiin vuosien 2018-2019 aikana.
Teknologia-alan koulutuksen kehittämistä koskevia kolmea hanketta on
toteutettu ja taloutta seurattu tähän asti kolmena erillisenä
osahankkeena. Ne kuitenkin kytkeytyvät vahvasti toisiinsa muun
muassa teknologia-alan vetovoimaisuuden ja markkinoinnin edistämisen,
työelämä- ja yritysyhteyksien vahvistamisen ja verkostojen kokoamisen
sekä alueellisten ja valtakunnallisten eri kouluasteiden toimijoiden
yhteistyön osalta. Myös valimoalan koulutuksen työelämälähtöisen
toimintamallin rakentaminen ja toisaalta digi-, kone- ja sähköalan
osaamiskeskuksen valmistelun ratkaisut sekä oppilaitosten ja yritysten
tilojen ja laitteistojen kartoitus ja niihin liittyvät opetustarjonnan
tuotteistuksen haasteet kytkeytyvät käytännön tasolla toisiinsa.
Teknologia-alan koulutuksen kehittämisen strategiarahoitushankkeen
tilannekatsauksen mukaisesti esitetään, että myönnettyä
strategiarahoitusta voidaan käyttää joustavasti hankkeiden välillä. Tällä
tuetaan sitä, että hankekokonaisuus saadaan toteutettua suunnitellussa
aikataulussa 2018-2019 ja hankkeessa tehtävää työtä voidaan tehdä
tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisvaltaisemmin. Osahankkeiden
toiminnalliset tavoitteet säilyvät nykyisellään ja niistä raportoidaan
ministeriölle omina sisällöllisinä kokonaisuuksinaan. Talousraportointi
tehdään kuitenkin vain yhdestä 400.000 euron kokonaisuudesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on varmistettu (sähköposti 15.5.2019)
muutosten vaikutukset. Muutosten osalta on riittävää, että hankkeen
päättyessä raportoidaan ja perustellaan, miksi toteutus- tai
taloussuunnitelma on muuttunut ja miten asetetut tavoitteet on
saavutettu. Budjetin täsmentäminen ei ole välttämätöntä.
Osahankkeiden toteutumisen tilannekatsaus annetaan kokouksessa.
Tiedoksi
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Tuula Hoivala, Jari Rauhala, Ari Mäkitalo, Regina Blom, Virpi Siiranen, Raija
Mäkelä, Anne Nousiainen, Piritta Haapahuhta
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§ 82
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 84 Älykkään fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen
käyttöoikeussopimuksella, 22.05.2019
§ 92 Data-analyysityökalun esiselvityksen pienhankinta Tampereen
seudun ammattiopistoon, 24.05.2019
§ 106 Älyviherseinien pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon,
06.06.2019
§ 77 Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille -projektin
toteuttaminen, 20.05.2019
§ 79 Tredun opiskelijoiden osallistuminen Taitaja 2019 -finaaliin,
20.05.2019
§ 93 Karuselli-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 27.05.2019
§ 97 MUKAAN-hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen, 29.05.2019
§ 98 TSAU-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 29.05.2019
§ 107 Venäjä-verkosto 2019-2020 -projektin käynnistäminen, 06.06.2019
§ 108 HANAKO KAIZEN: kohti laatua pienin askelin -projektin
käynnistäminen, 06.06.2019
Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 12 Metsäkoneen telojen pienhankinta Tampereen seudun
ammattiopistoon , 24.05.2019
Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 1 Opetuksessa tarvittavien kalojen ja kalatuotteiden pienhankinta
Tampereen seudun ammattiopistoon , 29.05.2019
Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Juho Ojares ja Kirsti
Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.
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§ 83
Avustuksen myöntäminen Tampere Entrepreneurship Society ry:lle vuonna 2019
TRE:3957/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki myöntää Tampere Entrepreneurship Society ry:lle
5000 euroa vuoden 2019 toimintaan.
Kustannukset katetaan Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän
kustannuspaikalta 154051 (Yrityspalvelut ja edunvalvonta) tilaukselta ”
Avustukset”.
Perustelut
Tampere Entrepreneurship Society ry (Tampere ES) on osoittanut
Tampereen kaupungille hakemuksen, jossa se pyytää 5.000 euron
avustusta toimintavuodelle 2019.
Tampere ES on opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tavoitteena on
vahvistaa nuorten ja opiskelijoiden startup-kulttuuria. Sen toiminta
keskittyy pääsääntöisesti erilaisten startup-tapahtumien ympärille, mutta
yhdistyksellä on myös muunlaista mm. neuvontaan, markkinointiin ja
verkostoitumiseen liittyvää toimintaa. Tampere ES:n oman
tapahtumatoiminnan fokus on matalan kynnyksen tapahtumissa, missä
opiskelija voi helposti vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiaan ja
yhteistyöverkostojaan. Yhdistys koordinoi osaltaan myös suurempia
startup-tapahtumia ja niihin osallistumista. Yhdistyksen kautta on mm.
mahdollista päästä SLUSH-tapahtumaan vapaaehtoiseksi. Tampere ES:n
tapahtumatoimintaan osallistuu keskimäärin muutamia kymmeniä
opiskelijoita tapahtumaa kohden.
Yhdistyksen toiminta kohdentuu kaikille Tampereen
korkeakouluopiskelijoille. Viime vuonna käynnistettiin ns. campus
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manager -toiminnan kolmella pääkampuksella, minkä avulla tavoitellaan
yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden parempaa näkyvyyttä ja
saavutettavuutta.
Yhdistykselle on osoitettu virkamiespäätöksellä tukea vuonna 2016
(johtaja 30.11.2016, § 7) 5000 euroa, joka kohdentui vuoden 2017
tapahtumien järjestämiseen, sekä vuonna 2018 avustusta yhdistyksen
toimintaan myös 5000 euroa. Toiminta tuo startup-ekosystemmin ja
kokeneemmat yrittäjät lähemmäksi toisiaan.
Tampere Entrepreneurship Society ry toimii osana Tampereen vahvasti
kehittyvää startup-ekosysteemiä ja Tribe ry:n luomaa yhteisöä. Se on
myös osa kansallista ES-verkostoa, mikä tarjoaa väylän kansallisen tason
yhteistyöhön ja tapahtumiin.
Startup-ekosysteemin kehittäminen on Tampereen kaupungin
elinkeinopolitiikan vahvassa strategisessa fokuksessa. Toimintaan on
ohjattu resurssia pääsääntöisesti Tribe ry:n kumppanuusavustuksen
(vuonna 2019 yht. 79640 euroa) ja Business Tampereen palvelutilauksen
kautta. Tampere Entrepreneurship Societyn avustamisen perusteet ovat
opiskelijalähtöisen ruohonjuuritason toiminnassa. Se vahvistaa startup-
kulttuuria prosessin alkuvaiheessa, jolloin yritystä ei välttämättä vielä ole
olemassa ja nuori kaipaa ulkopuolista impulssia ja tukea, jotta päätös
yrittäjän uralle lähtemisestä syntyisi ja kehittyisi suotuisassa
toimintaympäristössä.
Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.
Avustuksen maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin
avustustoiminnan yleisiä periaatteita.
Tampere ES:n hakemus on liitteenä.
Tiedoksi
Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Minna Merikoski, Maija Sihvonen, Juho
Mäkinen / Tampere ES ry.
Liitteet

1 Tampere Entrepreneurship Society ry:n avustushakemus 2019
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§ 84
Business Tampereen lisätilaus startup-talon ja pelialan kehittämistoimenpiteisiin
TRE:3956/02.07.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin elinkeinoyhtiö BusinessTampereelle
kohdennetaan 195 000 euron lisätilaus startup-talon kehittämiseen sekä
pelialan yritysten mentorointitoimenpiteisiin.
Lisätilaus maksetaan Yrityspalvelut- ja edunvalvonta -palveluryhmän
kustannuspaikalta 154051.
Perustelut
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö
BusinessTampereen (Tredea Oy) kanssa on valmisteltu 195 000 euron
lisätilausta koskien startup-talon kehittämistoimenpiteitä sekä pelialan
uusien yritysten hautomo- ja kiihdytystoiminnan käynnistämistä vuodelle
2019.
Startup-talon ja -yhteisön kehittämiseen lisätilauksen kautta on varattu
määrärahat yrityspalvevelut ja edunvalvonta -palveluryhmän talouden
2019 vuosisuunnitelmassa.
Valtioneuvoston kanslian teettämän selvityksen 6.10.2016 mukaan
toimivien startup-ekosysteemien edistämisen tulisi olla tärkeä osa
startup-yrityksiin kohdistuvaa politiikkaa. Hyvin toimivat
yrittäjäekosysteemit tuovat tehokkaasti yhteen startup-kentän lukuisat
eri toimijat (yrittäjät, yritykset, tutkimustoimijat, rahoittajat,
palveluntarjoajat jne.). Ne auttavat siten kansainvälistä kasvua
tavoittelevia startup-yrityksiä saamaan tehokkaasti käyttöönsä
tarvitsemiaan resursseja.
Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvattaa startup-yritysten määrää
ja edistää yritysten kansainvälistymistä. Kaupunki on kahden viime
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vuoden aikana panostanut voimakkaasti startup-kentän kehittämiseen
mm. startup-allianssi yhteistyön, 6Aika kasvun ekosysteemit -hankkeen ja
Tribe ry:n kautta. Yhteistyö on sitonut eri toimijoita uudella tavalla
yhteen, ja erityisesti Tribe ry:n toiminta on kaupungin kannalta
ollut erinomaista suhteessa panostuksen suuruuteen. Tribe ry
on järjestänyt kaupungissa puolentoista vuoden aikana yli 300 erilaista
tapahtumaa startup-yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Tribe ry on
saanut myös runsaasti kansainvälistä huomiota lyhyessä ajassa.
Vuoden 2019 aikana Tampereen kaupunki on aloittanut
suunnitteluhankkeen erillisen startup- ja yrittäjyyden talon
perustamisesta uusiin tiloihin. Tavoitteena on kehittää fyysinen
kohtaamispiste opiskelijoille, kansainvälisille osaajille, yritystoimintaa
suunnitteleville, aloittaville yrityksille, alkuvaiheessa oleville yrityksille,
startup-yhteisöille sekä käynnistämis- ja kasvupalveluita tarjoaville
toimijoille. Talon avaintoimijoita tulevat olemaan ainakin Tribe ry
sekä Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy.
Startup-taloon panostamisella luodaan kaupunkiin startup-yrityksille
toimintaympäristö, joka on myös kansainvälisesti kilpailukykyinen ja
houkutteleva paikka yrittämiselle. Talo tulee olemaan Tampereen
kaupungin näyteikkuna uudelle yritystoiminnalle ja siitä kehitetään
paikka, jossa kuka tahansa yrittämisestä kiinnostunut ohjataan mukaan
toimintaan ja sopiviin palveluverkostoihin. Tampereen startup-taloon
varataan tiloja yhteisöjen ja palvelutarjoajien lisäksi yli 50:lle startup-
yritykselle.
Tampere on Suomen pelikehityksen kakkosalue, kehittäjäyrityksiä
alueella on noin 30. Alalla on kasvua ja uusia lupaavia startup-yrityksiä on
perustettu kaupunkiin. Pelialan valmentaminen vaatii alan
erityisosaamista, mentorointia ja sijoittajia. Pelialan kehitystä tukevalla
kevyellä hautomo- ja kiihdytystoiminnan käynnistämisohjelmalla
tahdotaan tukea myös pelialan yritysten järjestäytymistä osaksi tulevan
startup-talon toimintaa.
Lisätilauksen panostukset kohdistetaan seuraaviin toimenpiteisiin:
1. Startup-talon valmistelemiseen liittyvät toimenpiteet, yhteensä 175.000
€
Startup-talon käynnistämiseen liittyvät henkilöresurssit, talon
projektijohtaja, 70.000€
Startup-talon brändin rakentaminen ja käynnistymistä tukeva
markkinointi, 30.000 €
Startup-talon liiketoimintamallin suunnittelua tukeva ostopalvelu,
25.000 €
Muut ostopalvelut tilasuunnitteluun ja tarvittaviin piirustuksiin
liittyen, 50.000 €
2. Pelialan kehittäminen, yhteensä 20.000 €
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Nousevan peliklusterin liiketoiminnan tukeminen ostopalvelulla
kevyen hautomotoiminnan käynnistämiseksi.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Harri
Airaksinen/BusinessTampere, Niina Immonen/BusinessTampere, Tiia Joki,
Maija Sihvonen
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§ 85
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 10 Yhteistyösopimus yrittäjyysmentorointi -pilotin toteuttamiseksi 2019-
2020 Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa, 29.05.2019
§ 11 Tieto- ja neuvontapiste Tori Tampere- hankkeen toteuttaminen
Työllisyyspalveluissa, 04.06.2019
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 35 Muutos Tampereen aikuislukion opetussuunnitelmaan 2016,
21.05.2019
§ 37 Sammon keskuslukio vastuullisesti Eurooppaan -projektin
toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 24.05.2019
§ 38 Halu 2025 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen,
26.05.2019
Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 112 Työnohjaus- ja fasiliteettipalvelujen hankinta
sidosyksikköhankintana Tampereen Sarka Oy:ltä, 03.06.2019

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

6/2019

40 (48)

Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 86, 12.06.2019
Elinvoima- ja osaamislautakunta, § 11, 16.01.2019
§ 86
LISÄPYKÄLÄ: Muutos matkailu- ja tapahtumapalvelujen vuoden 2019 sopimukseen, Visit
Tampere Oy
TRE:8379/00.01.06/2018
Elinvoima- ja osaamislautakunta, 12.06.2019, § 86
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään esitetty 25.000 euron vähennys matkailu- ja
tapahtumapalvelujen hankinnasta vuodelle 2019.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin
elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen
operatiivinen toteutus on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit
Tampere Oy:ltä. Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama
tytäryhtiö. Visit Tampere Oy:n Matkailu- ja tapahtumapalvelujen
sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000 vuonna 2019.
Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan tavoitteet ovat:
Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on
luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, kansainvälisesti
houkutteleva osaamisen kaupunki ja pohjoismaiden kiinnostavin
elämyskaupunki. Kaupunkistrategiassa keskeisiä tavoitteita ovat myös
kestävä kasvu, hiilineutraalius sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.
Kaupunki kehittää vetovoimaisuuttaan Vetovoimainen elämyskaupunki ja
kulttuuripääkaupunkihankkeiden kautta. Suurtapahtumat ovat
merkittävä osa tässä kokonaisuudessa. Suurtapahtumiin liittyvästä
valmistelusta vastaa kaupungin suurtapahtumatyöryhmä erikseen
sovitun prosessin mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuudesta
suurtapahtumiin päätetään kaupungin toimielimissä
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suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Tästä syystä
suurtapahtumiin liittyvä toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää Visit
Tampere Oy:stä osaksi Tampereen kaupungin sisäistä toimintaa, mihin
jatkossa tulee kuulumaan suurtapahtumien haku sekä
toteutusvaiheeseen ja evaluointiin liittyvä koordinointityö. Edellä
mainittuja tehtäviä varten Tampereen kaupungille siirtyy Visit Tampere
Oy:stä kaksi henkilöä. Henkilöt siirtyvät Tampereen kaupungin
palvelukseen 1.9.2019 alkaen. Visit Tampere Oy:n vuositilausta
vähennetään palkka- ja sivukuluja vastaavasti.
Kaupunki kehittää parhaillaan aktiivisesti Teiskon matkailua.
Marraskuusta 2018 kaupungin palveluksessa ollut teiskokoordinaattori
siirtyy Visit Tampereen palvelukseen kesäkuusta 2019 alkaen. Tämän
toiminnan palkkavaikutus Visit Tampereen kustannuksissa huomioidaan
sopimusmuutoksessa.
Visit Tampere Oy:stä kaupungille siirtyvien henkilöiden kustannus
vähentää sopimuksen tilausta 55.000 euroa. Visit Tampere Oy:een
siirtyvän teiskokoordinaattorin kustannus Visit Tampere Oy:lle on
puolestaan 30.000 euroa loppuvuoden osalta. Muutokset vaikuttavat
myös vuoden 2020 tilaukseen, joka neuvotellaan myöhemmin syksyllä.
Tampereen kaupungin sopimushintaa pienennetään vuoden 2019 osalta
25.000 eurolla. Visit Tampere Oy:n vuositavoitteet suurtapahtumien
hankintaan liittyen muuttuvat resurssointia vastaten, ja tästä laaditaan
tilaussopimusmuutos.
Tiedoksi
Visit Tampere Oy Harri Airaksinen (harri.airaksinen@visittampere.fi),
Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Maija Sihvonen
Elinvoima- ja osaamislautakunta, 16.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Antikainen Timo
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään vuoden 2019 sopimus matkailu- ja
tapahtumapalvelujen hankinnasta.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin
elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen
operatiivinen toteutus on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit
Tampere Oy:ltä. Visit Tampere Oy perustettiin vuonna 2017 ja siihen
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yhdistyivät aiemmin erillään toimineet Tredea Oy:n "Visit-tiimi",
Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto ja Tampere Convention
Bureau. Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan tavoitteet ovat:
Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on
luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, Kansainvälisesti
houkutteleva osaamisen kaupunki ja pohjoismaiden kiinnostavin
elämyskaupunki. Kaupunkistrategiassa keskeisiä tavoitteita ovat myös
kestävä kasvu, hiilineutraalius sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.
Visit Tampere Oy:n tavoitteena on edistää alueelle suuntautuvaa
matkailua, vahvistaa alueen tapahtumatoimintaa sekä toteuttaa alueen
markkinointia kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on
toteuttaa Tampereen matkailu- ja tapahtumapalveluja sekä niihin liittyviä
markkinointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Keskeisimpiä painopistealueita,
joille toimenpiteitä kohdistetaan vuoden 2019 aikana, ovat:
1. Alueen matkailu- ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen ja
kehittäminen
2. Matkailuyritysten ja tapahtumien synty, kasvu ja kansainvälistyminen
sekä alueelle sijoittuminen
3. Tampereen viestin kertominen ja kaupungin vetovoiman vahvistaminen
Kullekin painopistealueelle on määritelty keskeisimmät toimenpiteet
(sopimuksen liite), joita toteutetaan sopimuskauden aikana.
Matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000
vuonna 2019. Summa on 140 000 euroa edellisvuotta pienempi,
mikä johtuu tapahtumien hankintaan ja tuotantoon liittyvistä
uudelleenjärjestelyistä, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin
matkailun ja vetovoiman tavoitteiden täyttymiseen Visit Tampere Oy:
ssä. Nyt käsiteltävän sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on
mahdollisuus tilata erillisellä päätöksellä ja rahoituksella
kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä.
Sopimusehdotukseen ei sisälly suurtapahtumien toteutukseen varattu
erillisrahoitus. Suurtapahtumiin liittyvästä valmistelusta vastaa kaupungin
suurtapahtumatyöryhmä erikseen sovitun prosessin mukaisesti.
Kaupungin rahoitusosuudesta suurtapahtumiin päätetään kaupungin
toimielimissä suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Visit
Tampere Oy:n sopimukseen sisältyy sen sijaan suurtapahtumien hakuun,
toteutusvaiheeseen ja evaluointiin liittyvä koordinointityö. Matkailu- ja
tapahtumapalvelujen osalta Tampereen kaupunki toimii osarahoittajana.
Yhtiö voi hakea muuta rahoitusta eri sidosryhmiltä ja kumppaneilta
yhteistyösopimusten pohjalta sekä myydä näille palveluja kuitenkin siten,
ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.
Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2019-31.12.2019.
Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2019 painopisteet,
tavoitteet, palvelut. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat Tampereen
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kaupungin srategisiin asiakirjoihin. Yhtiö raportoi kaupungille
sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla tavalla osana kaupungin
elinkeinopolitiikan tilannekatsauksia.
Tiedoksi
Harri Airaksinen (harri.airaksinen@visittampere.fi), Timo Antikainen,
Maija Sihvonen
Liitteet

1 Visit_Tampere_palvelusopimus_2019
2 Visit Tampere_palvelusopimus_2019_LIITE
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Kunnallisvalitus
§79
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §81, §82, §85
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
§78, §80, §83, §84, §86
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.

