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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Milka Hanhela

Jussi Kuortti

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 23.3.2021

Aino Jokinen
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§ 35
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskäsittely
Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti yksimieliseti ottaa
käsiteltäväksi lisälistalla olevan asian § 49; Viranhaltijoiden päätösten otto-
oikeus (yhteistoiminta-alueen asia).
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että
lisälistan § 49 käsitellään pykälän 44 jälkeen.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
Hallintosäännön 121 §: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 myös
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen
voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja
kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai
nähtävissä.
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§ 36
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus huväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Milka Hanhela ja Jussi Kuortti (varalle
Petri Rajala).
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§ 37
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa ohjelmapäällikkö
Harri Jurvelalle ja suunnttelupäällikkö Päivi Rajalalle pykälässä 38.
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§ 38
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Johanna Roihuvuo, Päivi Rajala ja Harri Jurvela saapuivat kokoukseen
asian käsittelyn alussa.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
Oppivelvollisuuden laajentamisen projekti / Harri Jurvela ja Päivi
Rajala
Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
Tiedoksi: Elinvoima- ja osaamislautakunnan 24.3.2021 kokous
peruutetaan
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§ 39
Tampereen seudun ammattiopiston siirtyminen etäopetukseen 8.3.–28.3.2021
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1816/12.01.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen seudun ammattiopistossa siirrytään etäopetukseen 8.3. -
28.3.2021 perusteluissa kuvatun mukaisesti.
Perustelut
Valtakunnallisesti pandemiatilanne on selkeästi vaikeutunut, koska
uusien tartuntojen määrät ovat lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve on
kasvanut. Aivan erityisesti tämä on näkynyt Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirien alueella. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
alueella tartuntamäärät ovat olleet kasvussa, minkä voidaan olettaa
vaikuttavan viiveellä terveydenhuollon kuormittumisen lisääntymiseen
myös Pirkanmaalla. Virusvarianttien osuus testipositiivisista on niin ikään
kasvanut Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Pirkanmaalla
varianttien määrä on toistaiseksi ollut vähäinen, mutta muiden maiden
kokemus huomioiden on perusteltua olettaa, että varianttien osuus tulee
kasvamaan nopeasti myös Pirkanmaalla. Erityisesti ulkomaisen tiedon
nojalla variantit muodostavat uhan epidemian nopeallekin leviämiselle
keskimäärin voimakkaamman tartuttavuutensa vuoksi.
Näin ollen Suomeen on todettu poikkeusolot ja hallitus valmistelee
asteittaista valmiuslakien käyttöönottoa epidemiatilanteen
hallitsemiseksi. Tähän kokonaisuuteen liittyen valtakunnassa on siirrytty
hybridistrategiassa epidemianhallinnan tasolle 2 ja sen toimeenpanosta
on sosiaali- ja terveysministeriö antanut ohjauskirjeen ja
soveltamisohjeen kunnille ja sairaanhoitopiireille sekä
Aluehallintovirastoille.

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
16.03.2021

3/2021

9 (28)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ohjekirjeessä on lueteltu epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille
käyttöönotettavat toimenpiteet ja niiden käyttöönotto on ohjeistettu
täysimääräiseksi. Näillä toimenpiteillä yhdistettynä muun
muassa rajaliikenteen tiukempaan testauskäytäntöön sekä erilliseen
valmisteltavaan asetukseen ravintoloiden uusista rajoituksista pyritään
laaja-alaiseen kontaktien vähentämiseen ja sitä kautta tartuntojen
laskuun sekä viimekädessä epidemiakuolemien vähentämiseen ja
terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseen.
Yhtenä keinona tässä toimenpideohjelmassa on toisen asteen
oppilaitosten siirtäminen etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021 pois lukien
erityisen tuen tarpeessa olevien oppilasryhmien lähiopetus.
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 3.3.2021 linjannut,
että alueella suositellaan siirryttäväksi etäopetukseen perusopetuksen 7.
-9. -luokilla ja toisella asteella 8.3. - 28.3.2021 väliseksi ajaksi erityisen
tuen oppilaita lukuun ottamatta. Tredun etäopetuksen käytännöt
järjestetään kunkin toimipisteen omien ohjeiden mukaisesti.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä
on ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Päätösvalta koulutuksen
järjestämisestä etäopetuksena on koulutuksen järjestäjänä toimivalla
lautakunnalla.
Tiedoksi
Tredu esimiehet, Piritta Haapahuhta

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
16.03.2021

3/2021

10 (28)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40
Päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijalle etäopetukseen
siirtymiseen liittyvässä asiassa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1118/00.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Karppi
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, 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
Päätösvalta opetuksen järjestämistavoista ammatillisessa koulutuksessa
siirretään johtajalle, ammatillinen koulutus.
Päätös laitetaan täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.
Perustelut
Suomessa on maaliskuusta 2020 alkaen ollut koronavirusepidemia, jonka
johdosta viranomaiset ovat ohjeistaneet toisen asteen koulutuksen
siirtämistä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.
Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjän edustajana
päättää etä- ja hybridiopetukseen siirtymisestä. Koronavirusepidemian
tilanteet voivat vaihdella hyvin nopeassa aikataulussa ja suositukset
etäopetukseen siirtymisestä voivat tulla lyhyellä varoitusajalla. Tästä
syystä on tarpeen siirtää päätösvaltaa etä- ja hybridiopetukseen
siirtymisestä Tampereen seudun ammattiopiston johtajalle, ammatillinen
koulutus, joka toimii myös ammatillisen koulutuksen lain (531
/2017) 118 pykälän mukaisena rehtorina.
Päätettäessä etäopetukseen siirtymisestä tulee ottaa huomioon erityisen
tuen tarpeet toimipisteissä ja tutkintoaloilla.
Tiedoksi
Tredu esimiehet, Piritta Haapahuhta, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset)
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§ 41
Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten hakeminen
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1659/02.04.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Kirvesoja
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
Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin haetaan lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön
esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla.
Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin haetaan
lisärahoitusta 1 miljoonaa euroa.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja
allekirjoittamaan lisäsuoritepäätöksen hakemus.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut vuoden 2021 ensimmäisen
lisäsuoritepäätöshaun (VN/4469/2021, 26.2.2021). Haussa voi hakea
rahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja opetuksen ja
ohjauksen tukitoimiin (vuoden 2021 talousarvion perusteella, lisärahoitus
80 milj. €) sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin
(vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella, lisärahoitus 17,5
milj. €).
Lisärahoitukset myönnetään vuoden 2021 ensimmäisellä
lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena.
Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja
ohjauksen tukitoimiin
Lisärahoituksen tarkoituksena on kohdentaa enemmän opetusta ja
ohjausta opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa. Kohderyhmiä
ovat erityisesti perusopetuksen päättäneet nuoret, maahanmuuttajat ja
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heikkojen perustaitojen varassa olevat aikuiset. Lisärahoituksen määrän
arvioinnissa lähtökohtana on se, kuinka paljon koulutuksen järjestäjällä
on edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvia opiskelijoita. Ministeriö on
tehnyt esimerkinomaisia laskelmia koulutuksen järjestäjittäin rahoituksen
suuruudesta edellä mainittujen kohderyhmien määrän perusteella.
Tarkastelussa käytetään kalenterivuoden 2019 aikana aloittaneita uusia
opiskelijoita koskevaa tilastoaineistoa.
Laskennalliset myöntökriteerit ovat seuraavat:
koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä
tutkintoa olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä
koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä
tutkintoa olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden
määrästä ja
koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vieraskielisten uusien
opiskelijoiden määrästä.
Kriteerejä painotetaan keskenään siten, että lisärahoituksesta jaetaan 50
prosenttia ensimmäisen kriteerin perusteella, 30 prosenttia toisen
kriteerin perusteella ja 20 prosenttia kolmannen kriteerin perusteella.
Laskennallisten myöntökriteerien lisäksi ministeriö voi käyttää
tarvittaessa myös muuta harkintaa päättäessään järjestäjäkohtaisesta
lisärahoituksesta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen
ja ohjauksen tukitoimiin.
Koska lisärahoituksen myöntäminen pääasiallisesti laskennallisin
kriteerein perustuu suhteelliseen laskutapaan, jossa jokaisen
koulutuksen järjestäjän osuus lisärahoituksesta riippuu muiden
järjestäjien osuudesta, voi muuhun harkintaan perustuvilla muutoksilla
laskennallisten kriteerien tuottamaan euromäärään olla vaikutusta myös
sellaisten koulutuksen järjestäjien rahoitukseen, joita muu harkinta ei
koske.
Hakemuksista saatavan tiedon perusteella ministeriö arvioi myös
koulutuksen järjestäjien aiemmilla lisärahoituksilla palkkaaman
henkilöstön ja lisättyjen henkilötyövuosien määrää suhteessa jo
myönnettyihin lisärahoituksiin. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole
riittävässä määrin kyennyt lisäämään opetus- ja ohjaushenkilöstöään eikä
pysty muutoinkaan todentamaan opiskelijoiden saaman opetuksen ja
ohjauksen määrän lisääntymistä, tämä voidaan ottaa huomioon vuoden
2021 lisärahoituksen tasoa arvioitaessa.
Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää liitteessä 1 esitettyä lisärahoituksen
laskennallista jakotapaa hyvänä, sen tulee ilmoittaa hakulomakkeella
hakevansa ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla sille
kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta. Mikäli koulutuksen järjestäjä
hakee lisärahoitusta ministeriön jakoesityksestä poikkeavalla tavalla,
lisärahoitusta haetaan tarkkana euromääränä ja perusteluissa esitetään,
millä perusteilla koulutuksen järjestäjän hakema lisärahoitusosuus
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muodostuu ja miksi se poikkeaa ministeriön esittämän esimerkinomaisen
laskelman mukaisesta euromäärästä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön liitteen 1 mukaisen esimerkkilaskelman
mukaisesti Tampereen kaupungille myönnettäisiin rahoitusta noin 3,9
miljoonaa euroa.
Vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian
johdosta tarvittaviin tukitoimiin
Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan edelleen vuonna 2021 tehokkaita
toimia keskeyttämisten ja muiden koronavirusepidemian negatiivisten
vaikutusten ennaltaehkäisyyn ja samanaikaisesti monipuolisia korjaavia
toimia, joilla muun muassa pyritään etäopiskelusta aiheutuneiden
oppimisvajeiden umpeenkuromiseen tai opintonsa keskeyttäneiden
saamiseen takaisin koulutukseen ja tarvittavien ohjaus-, tuki- ja
opiskelijahuollon palvelujen piiriin.
Lisärahoitusta hakevien koulutuksen järjestäjien tulee esittää
hakemuksessaan suunnitelma siitä, miten lisärahoitus tullaan
käyttämään. Nyt haettavana olevalla lisärahoituksella on mahdollista
jatkaa vuonna 2020 myönnetyllä lisärahoituksella käynnistettyjä toimia
tai aloittaa täysin uusia toimia. Lisärahoitusta tulee hakea vain sellaisiin
toimiin, jotka pystytään toteuttamaan pääasiallisesti vuoden 2021
aikana. Rahoituksen perusteluissa käytetään muun muassa tietoja
opiskelijamääristä, joilla valmistuminen on viivästynyt, opiskelu
keskeytynyt, henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaiset opinnot tai koulutus- ja
oppisopimusmahdollisuudet eivät ole toteutuneet.
Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja
kulttuuriministeriöön viimeistään 31.3.2021. Ministeriön tarkoituksena on
päättää lisärahoituksista 7.5.2021 mennessä.
Tiedoksi
Tredu johtoryhmä
Liitteet

1 Liite elosa OKM kirje lisäsuoritepäätöksen hakeminen
2 Liite elosa OKM laskennalliset kriteerit liite 1
3 Liite elosa KOSKI tietojen poimintasäännöt OKM liite 2
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§ 42
Vuodelle 2018 myönnetyn ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen loppuraportti
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1813/02.04.01/2018
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
Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettava vuoden 2018
strategiarahoitushankkeiden loppuraportti merkitään tiedoksi.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja
allekirjoittamaan loppuraportti.
Kokouskäsittely
Esittelijä pyynnöstä pöytäkirjaan lisätään päivitetty liite, joka on saapunut
esityslistan lähetyksen jälkeen.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tampereen kaupungille
ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi strategiarahoitusta vuonna
2018 yhteensä 1 196 000 euroa. Tästä rahoituksesta 96 000 €
myönnettiin urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
vuodelle 2019, joka raportoitiin talvella 2020. Muun strategiarahoituksen
käyttöaika oli 1.8.2018-31.12.2020, josta tulee toimittaa loppuraportointi
opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.3.2021 mennessä.
Ohjauksen kehittäminen
Ohjauksen kehittämisen kehittämiskokonaisuudet olivat 1. Varhaisen
tuen toimintamallin rakentaminen, 2. Data-analyysin kehittäminen
3. Asiakaslähtöisen varhaisen tuen ja ohjauksen verkostomallin
rakentaminen ja 4. Tredun ohjauksen ja tuen tehostaminen arjen
toiminnassa.
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Kehittämishankkeen keskeisiä tuloksia olivat muun muuassa varhaisen
tuen toimintamallin rakentaminen suunnitellusti ja se on jalkautettu
vakiintuneeksi malliksi Tredun arkikäyttöön. Data-analyysin kehittäminen
jalostui toteutusvaiheessa PowerBi-käyttöliittymän rakentamiseksi ja
pilotoinniksi, jonka käyttöönotto laajentuessaan mahdollistaa oma-
opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattoreiden ja koulutuspäälliköiden
yhteenvetonäkymän opiskelijoiden ja ryhmän opintojen etenemisestä.
Ohjaustoimijoiden verkostoa laajennettiin ja yhteistyötä tiivistettiin
opiskelijoiden vahvemman tuen varmistamiseksi ja Kohtaamo-toiminta
pilotoitiin ja jalkautettiin eri muodoissaan Tredun kaikkiin toimipisteisiin.
Ohjauksen kehittämiseen kohdennetusta 700 000 euron määrärahasta
jäi käyttämättä 6 100 euroa, mikä on palautettu ministeriöön korkoineen
(432,18 euroa).
Teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittäminen yhteistyössä
työelämän kanssa
Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallisen kehittämisen
kehittämiskokonaisuudet olivat 1. Tulevaisuuden työelämälähtöiset
koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä, 2. Digi-, kone- ja sähköalan
osaamiskeskus Pirkanmaalle ja 3. Valimo-alan työelämälähtöinen
toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet.
Teknologia-alan vetovoiman vahvistamiseksi pilotoitiin ja otettiin
käyttöön Teknologia-alan RoadShow -toiminta yläkouluille Tampereen
seutukunnan alueella, mikä on lisännyt alan vetovoimaa ja hakijoiden
määrää. Verkostomaisen osaamiskeskustoiminnan kehittäminen jalostui
Pirkanmaan alueen teknologia-alan osaamisekosysteemin
rakentamiseksi. Sen puitteissa koottiin keskeiset alan toimijat ja muut
yhteistyökumppanit viemään alueellista teknologia-alan kehitystä
eteenpäin. Valimoalan työelämäläheisen koulutuksen kehittämiseksi
käynnistettiin valtakunnallinen yhteistyö alan yritysten kanssa ja sen
puitteissa käynnistettiin koulutuspilotteja. Valimoalan koulutuksen
kehittämistulokset siirtyivät hankkeen aikana sovitusti Tampereen
aikuiskoulutuskeskukselle valimoalan koulutuksen uudelleen
järjestelyiden tuloksena.
Teknologia-alan koulutukseen myönnetty rahoitus käytettiin kokonaan.
Tiedoksi
Tredu johtoryhmä, Anne Haapalehto, Jari Rauhala, Piritta Haapahuhta
Liitteet

1 Liite elosa strategiarahoitus 2018 raportti
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§ 43
Opinto-ohjaajan viran perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen ammatillisen
koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:524/01.02.01/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
henkilöstöpäällikkö Satu Kuivasto, puh. 040 806 4083, 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
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen
palveluryhmään perustetaan perusteluissa esitetyn mukaisesti kaksi (2)
opinto-ohjaajan virkaa 1.4.2021 alkaen.
Perustelut
Tredussa on 21.1.2021 tilanteen mukaan 36 opinto-ohjaajaa. Läsnä olevia
opiskelijoita Tredussa on 9 873. Tredun opinto-ohjaajien määrä
suhteessa opiskelijoiden määrään on valtakunnallista tasoa alempi. Tästä
syystä on tarpeen lisätä opinto-ohjaajien määrää ja vahvistaa
opiskelijoiden ohjausta. Tavoitteena on myös ennakoida
oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomaa ohjaustarvetta.
Opinto-ohjaaja ohjaa ja edistää opiskelijan opintojen etenemistä,
valmistumista ja valmistumisen jälkeistä työllistymistä sekä jatko-
opintoihin hakeutumista. Opinto-ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä,
että opiskelijat saavat opinto-ohjausta tutkinnon perusteiden ja
henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelmansa mukaisesti. Tehtävä sisältää myös ohjaus- ja
tukipalvelujen koordinointia, suunnittelua, toteuttamista (asiakastyö,
sidosryhmä- ja verkostotyö), arviointia ja kehittämistä.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen
palveluryhmään esitetään perustettavaksi kaksi (2) opinto-ohjaajan virkaa
1.4.2021 alkaen.
Perustettavan ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan viran osalta
tiedot:
Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen
koulutuksen palveluryhmä
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Nimike: opinto-ohjaaja
Vakanssien määrä: 2
Palvelussuhteen laji: virka
Hinnoittelu: OVTES osio C, Liite 1, 4 11 03 00 3 tai 4 11 03 00 4
Työaikamuoto: vuosityöaika
Esimies: koulutuspäällikkö
Asema: muu
Tehtävänkuva (id 1287800) on tallennettu Donnaan
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset on
määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista, 14.12.1998/986.
Hallintosäännön 43 § perusteella viran perustamisesta päättää
lautakunta alaisessaan toiminnassa.
Tiedoksi
Regina Blom, Eija Haverinen, Satu Kuivasto, Piritta Haapahuhta, tredu
henkilostoasiat@tampere.fi
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§ 44
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
§ 44 Oppimiskylä-projektin yritysyhteistyösopimuksien hyväksyminen,
19.02.2021
§ 55 Oppimisympäristöjen kehittämisen ja tieto-osaamisen parantamisen
-projektien ohjausryhmä, 08.03.2021
§ 56 KEOSKI-projektin ohjausryhmän muutos, 08.03.2021
§ 58 Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen -
strategiarahoitusprojektin ohjausryhmä, 10.03.2021
§ 59 Tredu Erasmus 2019-2020 -projektin toteutusajan jatkaminen,
10.03.2021
Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 12 Turva-projektin toteuttaminen ja yhteistyösopimuksen
hyväksyminen, 19.02.2021
§ 13 Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena -projektin
yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 22.02.2021
§ 14 ARVETI4.0 - Augmented Reality in Vocational Education and Training
in the context of Industry 4.0 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen
hyväksyminen, 22.02.2021
§ 15 Ilmiölähtöinen osaamispalveluiden ekosysteemi -projektin
aiesopimuksen hyväksyminen, 09.03.2021
§ 16 Työpajat 2023 -projektin Ylöjärven yritysyhteistyön aiesopimusten
hyväksyminen, 10.03.2021
Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 5 Hiljaisten toimisto-/työtilojen pienhankinta Tampereen seudun
ammattiopistoon, 09.03.2021
Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 1 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Sähkö- ja automaatioalan
ammattitutkinto (OPH#1956#2018), lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan
osaamisala, 01.03.2021
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§ 45
Lukiokoulutuksen siirtyminen etäopetukseen 8.3.–28.3.2021
TRE:1862/12.01.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Jorma Suonio
Valmistelijan yhteystiedot
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, 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
Lukiokoulutuksessa siirrytään etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021
perusteluissa kuvatun mukaisesti.
Perustelut
Valtakunnallisesti pandemiatilanne on selkeästi vaikeutunut, koska
uusien tartuntojen määrät ovat lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve on
kasvanut. Aivan erityisesti tämä on näkynyt Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirien alueella. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
alueella tartuntamäärät ovat olleet kasvussa, minkä voidaan olettaa
vaikuttavan viiveellä terveydenhuollon kuormittumisen lisääntymiseen
myös Pirkanmaalla. Virusvarianttien osuus testipositiivisista on niin ikään
kasvanut Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Pirkanmaalla
varianttien määrä on toistaiseksi ollut vähäinen, mutta muiden maiden
kokemus huomioiden on perusteltua olettaa, että varianttien osuus tulee
kasvamaan nopeasti myös Pirkanmaalla. Erityisesti ulkomaisen tiedon
nojalla variantit muodostavat uhan epidemian nopeallekin leviämiselle
keskimäärin voimakkaamman tartuttavuutensa vuoksi.
Näin ollen Suomeen on todettu poikkeusolot ja hallitus valmistelee
asteittaista valmiuslakien käyttöönottoa epidemiatilanteen
hallitsemiseksi. Tähän kokonaisuuteen liittyen valtakunnassa on siirrytty
hybridistrategiassa epidemianhallinnan tasolle 2 ja sen toimeenpanosta
on sosiaali- ja terveysministeriö antanut ohjauskirjeen ja
soveltamisohjeen kunnille ja sairaanhoitopiireille sekä
Aluehallintovirastoille.
Ohjekirjeessä on lueteltu epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille
käyttöönotettavat toimenpiteet ja niiden käyttöönotto on ohjeistettu
täysimääräiseksi. Näillä toimenpiteillä yhdistettynä muun
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muassa rajaliikenteen tiukempaan testauskäytäntöön sekä erilliseen
valmisteltavaan asetukseen ravintoloiden uusista rajoituksista pyritään
laaja-alaiseen kontaktien vähentämiseen ja sitä kautta tartuntojen
laskuun sekä viimekädessä epidemiakuolemien vähentämiseen ja
terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseen.
Yhtenä keinona tässä toimenpideohjelmassa on toisen asteen
oppilaitosten siirtäminen etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021.
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 3.3.2021 linjannut,
että alueella suositellaan siirryttäväksi etäopetukseen perusopetuksen 7.
-9. -luokilla ja toisella asteella 8.3. - 28.3.2021 väliseksi ajaksi erityisen
tuen oppilaita lukuun ottamatta.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä
on vastata lukiokoulutuksen järjestäjälle määrätyistä tehtävistä.
Päätösvalta koulutuksen järjestämisestä etäopetuksena on koulutuksen
järjestäjänä toimivalla lautakunnalla.
Tiedoksi
KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi, Piritta Haapahuhta
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§ 46
Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto lukiokoulutuksen viranhaltijalle
etäopetukseen siirtymiseen liittyvässä asiassa
TRE:1862/12.01.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Jorma Suonio
Valmistelijan yhteystiedot
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, 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
Päätösvalta lukio-opetuksen järjestämistavoista siirretään
lukiokoulutuksen johtajalle.
Päätös laitetaan täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.
Perustelut
Suomessa on maaliskuusta 2020 alkaen ollut koronavirusepidemia, jonka
johdosta viranomaiset ovat ohjeistaneet toisen asteen koulutuksen
siirtämistä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.
Elinvoima- ja osaamislautakunta toisen asteen koulutuksen järjestäjänä
päättää opetuksen järjestämistavasta. Normaalioloissa lukiokoulutuksen
johtaja hyväksyy lukioiden vuosittaiset suunnitelmat, jotka sisältävät
opetuksen eri järjestämistavat. Epidemiatilanne on tuonut
poikkeuksellisen tilanteen, jossa, mm. suositukset opetusjärjestelyistä,
kuten etäopetukseen siirtymisestä, voivat tulla verraten nopeasti. Tästä
syystä on tarpeen määritellä uudelleen toimivaltuudet muuttuneissa
olosuhteissa, jossa lukiokoulutuksen johtaja voi päättää etäopetukseen
siirtymisestä lukiokoulutuksen palveluryhmässä. Päätös voidaan tehdä
harkinnanvaraisesti joko koko lukiokoulutusta koskien tai esimerkiksi
opintojen aloittamisen eri vuositahoihin kohdistuen.
Tiedoksi
KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi, Piritta Haapahuhta, ko-pa-li
(konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)
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§ 47
Elinkeinopalveluiden vuoden 2021 sopimuksen hyväksyminen, Suomen Itämeri-instituutti
TRE:7437/00.01.06/2020
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
Sopimus vuoden 2021 elinkeinopalvelujen hankinnasta Suomen Itämeri-
instituutilta hyväksytään.
Kokouskäsittely
Inna Rokosa poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.
Perustelut
Suomen Itämeri-instituutti on vuonna 1994 perustettu säätiömuotoinen
kehittäjäorganisaatio, jonka tehtävä on auttaa konkreettisten
yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä ja laajemmin
Euroopassa.
Suomen Itämeri-instituutti tarjoaa Tampereen kaupungin sidosyksikön
roolissa EU-hanketyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä
asiantuntijapalveluita ja järjestää Itämeren alueen yhteistyöhön ja EU-
hanketoimintaan liittyviä tapahtumia. Instituutin hanketoiminta keskittyy
Tampereen kaupungin elinvoima- ja innovaatiopolitikkaan liittyviin
paikallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin, yritysten
kehittämiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiopolitiikkaan,
yliopistoyhteistyöhön sekä kaupunki- ja aluekehittämiseen.
Tampereen kaupunki on antanut aiemmin Suomen Itämeri-instituutti
säätiölle yleisavustusta 170 000 euroa vuodessa. Koska Itämeri-instituutin
toiminta kohdistuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, päätti
kaupunginvaltuusto 22.2.2021 kokouksessaan (pykälä 25), että on
perusteltua siirtää talousarvioon varattu määräaha konsernihallinnon
talousarviosta elinvoima- ja osaamislautakunnan
talousarvioon. Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen
kaupungin elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja siksi Suomen Itämeri-
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instituutin toiminnan ohjaus on luontevaa vuosittaisen
palvelusopimuksen kautta.
Itämeri-instituutin palvelusopimus vuodelle 2021 on laadittu
vahvistamaan EU:n tulevan ohjelmakauden hanke- ja
rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä sekä toteuttamaan Tampereen
kaupungin aiempaa vaikuttavampaa ja strategisempaa EU-ohjelmatyötä
ja konkreettista tarvelähtöistä kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Itämeri-
instituutin palvelusopimuksen sisältö ja painotukset perustuvat:
Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisiin linjauksiin
Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan
Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan tiekarttaan
Tampereen kaupunkistrategiaan ja sitä tarkentaviin toiminnan
painopisteisiin sekä kaupungin strategisiin kehittämisohjelmiin
(Smart Tampere, Kestävä Tampere, kulttuuripääkaupunkihanke,
Viiden tähden keskusta)
EU:n tulevan ohjelmakauden 2021-2027 linjauksiin.
Tarkemmat vuoden 2021 tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan mittarit on
esitetty hankintasopimuksen liitteessä. Hankinnalla toteutettavan
perustilauksen arvo kuluvalle vuodelle on 170 00 euroa. Nyt käsiteltävän
sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tilata Itämeri-
instituutilta erillisellä päätöksellä ja rahoituksella muita
asiantuntijapalveluita. Nämä erillisrahoitteiset palvelut neuvotellaan ja
sovitaan erikseen.
Käsittelyssä oleva sopimus on valmisteltu yhdessä Suomen Itämeri-
instituutin kanssa. Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2021 -
31.12.2021. Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2021
painopisteet, tavoitteet, palvelut ja toiminnan mittaristo. Tavoitteet ja
painopisteet perustuvat Tampereen kaupungin strategisiin asiakirjoihin.
Yhtiö raportoi kaupungille sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla
tavalla.
Tiedoksi
Timo Antikainen, Suomen Itämeri-instituutti, Pauliina Laisi, Tatjaana Julin,
Maija Sihvonen
Liitteet

1 Suomen Itämeri-instituutti sopimus 2021
2 Palvelusopimusehdotus vuodelle 2021
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§ 48
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:
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 13 FinAl 2.0, 2018-2021, 3.kausi (Finland - Alberta) -projektin
toteuttaminen, 19.02.2021
Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 50 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Honkalampi-
säätiö sr:lle/ R.L., 18.02.2021
§ 51 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle/ T.H., 22.02.2021
§ 53 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle/ A.H., 26.02.2021
§ 54 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle/ V.R., 26.02.2021
§ 55 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi
työllisyys- ja kasvupalveluissa, 01.03.2021
§ 56 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Aisapojat
Oy:lle / N.K., 02.03.2021
§ 57 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle / J.T. jatkopäätös, 02.03.2021
§ 58 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle / M.A. jatkopäätös, 02.03.2021
§ 59 Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokoonpano 1.3.2021
alkaen, 03.03.2021
§ 60 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakastietojärjestelmän
käyttöoikeudet, 03.03.2021
§ 61 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen M-Market
Koskikeskukselle / P.S., 08.03.2021
§ 62 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen In Isännöinti
Oy:lle / A.K., 08.03.2021
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§ 49
LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Tiina Lammi, Päivi
Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 69 Opintoasiainjohtajan viran täyttäminen Tampereen seudun
ammattiopisto Tredussa, 12.03.2021
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Muutoksenhakukielto
§41, §42, §43
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§39, §40, §45, §46, §47
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

