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Aika

28.04.2021, klo 16:00 - 17:47

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51

Pöytäkirjan tarkastus

§ 52

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 53

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 54

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimikauden jatkuminen
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 55

Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen
seudun ammattiopiston Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-
alueen asia)

§ 56

Opinto-ohjaajan viran perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky -
palvelualueen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 57

Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 58

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 59

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksen
myöntäminen Tampereen yliopiston Juniversity-toimintaan vuodelle
2021

§ 60

Opiskelijoiden koronaturvallisen vapputapahtuman tukeminen

§ 61

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisäpykälät
§ 62

LISÄPYKÄLÄ: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021
strategiarahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 63

LISÄPYKÄLÄ: Erityisavustus opetusmetsien
käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2021
(yhteistoiminta-alueen asia)
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Stenhäll Jaakko, puheenjohtaja
Auvinen Jarkko
Eskola Vesa
Hanhela Milka
Kallio-Kokko Hanna, poistui 17:43
Kouhia Raimo, poistui 17:42
Kuortti Jussi
Lammi Tiina, saapui 17:02, poistui 17:42
Lähde Leo, poistui 17:42
Löytty-Rissanen Minna, poistui 17:42
Ojares Juho, poistui 17:02
Rajala Petri
Roihuvuo Johanna
Rokosa Inna
Räihä Tuomo
Söderström Päivi, poistui 17:42
Turkia Kirsti, poistui 17:42
Viljanen Kirsti, saapui 16:12
Wigelius Ari, Kaupunginhallituksen edustaja
Lindström Anna, Nuorisovaltuuston edustaja
Yli-Hinkkala Silja, Nuorisovaltuuston edustaja
Rantanen Teppo, Johtaja
Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja
Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja
Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus
Kauma Tiina, Kehittämispäällikkö, saapui 16:11, poistui 17:12
Huhtala Tuomas, Strategiacontroller, saapui 17:11, poistui 17:28
Toivanen Johanna, Viestintäsuunnittelija
Jokinen Aino, Hallintosihteeri, sihteeri
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Antikainen Timo, Elinkeinojohtaja
Impiö Irene, Kasvupalvelujohtaja
Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Allekirjoitukset

Jaakko Stenhäll
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Aino Jokinen
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petri Rajala

Tuomo Räihä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 4.5.2021

Aino Jokinen
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§ 50
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi
lisälistan § 62; Ammatillisen koulutuksen vuonna 2021
strategiarahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) ja lisälistan
§ 63; Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin
kompensointiin vuonna 2021 (yhteistoiminta- alueen asia).
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että
lisälistan pykälät 62 ja 63 käsitellään pykälän 56 jälkeen.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Rajala ja Tuomo Räihä (varalle Inna
Rokosa).
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§ 52
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa
kehittämispäällikkö Tiina Kaumalle ja strategiacontroller Tuomas
Huhtalalle ajankohtaiskatsaus pykälässä 53.
Perustelut
Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten
kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
asianomainen toimielin.
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§ 53
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Tiina Kauma ja Tuomas Huhtala olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn
ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöstä.
Kirsti Viljanen saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa.
Juho Ojares poistui kokouksesta ja Tiina Lammi saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
Kulttuuripääkaupunkihaun ajankohtaiskatsaus / Anna-Kaisa
Heinämäki
Tredun kiusaamisen vastaisen työn tilannekatsaus
/kehittämispäällikkö Tiina Kauma
Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus / Jorma Suonio
yhteishaun tilanne
Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat /
strategiacontroller Tuomas Huhtala
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§ 54
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimikauden jatkuminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2794/00.00.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, 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 toimikauden jatkuminen merkitään
tiedoksi.
Elinvoima-ja osaamislautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
myönnetään uuden toimielimen valintaan asti kilpailukykyjohtaja Anna-
Kaisa Heinämäelle, lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suoniolle,
ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioiselle, elinkeinojohtaja Timo
Antikaiselle, työllisyysjohtaja Regina Saarelle, kasvupalvelujohtaja Irene
Impiölle ja tiedotusvastaava, viestintäsuunnittelija Johanna Toivaselle.
Elinvoima-ja osaamislautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa uuden
toimielimen valintaan asti pitää hallintosihteeri Aino Jokinen tai joku muu
toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.
Elinvoima-ja osaamislautakunnan tiedotusvastaavana uuden toimielimen
valintaan asti toimii tiedotusvastaava, viestintäsuunnittelija Johanna
Toivanen.
Elinvoima-ja osaamislautakunnan tarkastetut pöytäkirjat
oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi
kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin ja yhteistoiminta-alueen
kuntien verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti.
Perustelut
Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan,
joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan
luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa.
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Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021.
Voimaan tulleen lain mukaan ”Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä
poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä
kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa
säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu
heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä
tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota
toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden
jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen
valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan
luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle
tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021
loppuun mennessä.” Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2
momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen,
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet
valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa".
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§ 55
Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopiston
Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1118/00.02.01/2021
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
Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista
asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.5.2021.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 26.8.2020 § 87 ja
24.2.2021 § 28 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä
koulutuksen järjestäjälle määrättyä päätösvaltaansa Tampereen seudun
ammattiopiston viranhaltijoille.
Muun muassa oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta Tampereen
seudun ammattiopiston toimintaa uudistetaan 1.5.2021 alkaen. Uutena
matriisitoimintona aloittaa opiskelijapalvelut, jota johtaa
opintoasianjohtaja. Opintoasianjohtajalle on tarkoituksenmukaista siirtää
päätösvaltaa joissain ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä
opiskelijaa ja opetusta koskevissa asioissa. Kohdat on tarkemmin
määritelty liitteenä olevassa delegointitaulukossa.
Lisäksi liitteenä olevista delegoinneista on tarpeen poistaa
koulutuspäälliköltä päätösvalta opiskelijan opetuksen
eväämisessä enintään kolmen työpäivän ajaksi, sillä kyseiseen asiaan ei
ole muutoksenhakuoikeutta, eikä siitä tehdä päätöstä.
Hallintosäännön 21 § 6 mom 9) kohdan mukaan elinvoima- ja
osaamislautakunta päättää muista lainsäädännössä ammatillisen
koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä ja hallintosäännön 17 § 3
momentin 10) kohdan mukaan lautakunta päättää viranomaisen
päätösvallan käyttämisestä. Hallintosäännön 12) kohdan mukaan
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lautakunta päättää myös hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa
kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän
päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.
Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, joten päätösvalta on siirrettävissä
ainoastaan virkasuhteiselle.
Tiedoksi
Tredu esimiehet, Tarja Kirvesmäki, Tiina K Mikkola, Tredu opintotoimistot,
Piritta Haapahuhta, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)
Liitteet

1 Elosa 28.4.2021 Delegoinnit ammatillinen koulutus 01052021
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§ 56
Opinto-ohjaajan viran perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky -palvelualueen ammatillisen
koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:524/01.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
suunnittelija Elina Vehmaa, puh. 040 711 5476, 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 kolme (3)
opinto-ohjaajan virkaa 1.5.2021 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 kolme (3) opinto-ohjaajan
virkaa 1.5.2021 alkaen.
Perustettavien ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien virkojen tiedot:
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Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen
koulutuksen palveluryhmä
Nimike: opinto-ohjaaja
Vakanssien määrä: 3
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
Ojamäki Johanna, Huntus Sami, Mäkitalo Ari, Siiranen Virpi, Mertanen
Mariikka, Haapahuhta Piritta, tredu.henkilostoasiat@tampere.fi
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§ 57
Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:7623/00.01.03/2020
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 20.4.2021, Ammatillisen
koulutuksen rahoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinaisen
suoritepäätöksen korjaaminen, VN/22726/2020-OKM-154.
Liitteet

1 Elosa 28.4.2021 Opetus__ja_kulttuuriministerön_päätös_nro_2__15.04
2 Elosa 28.4.2021
Korjaukset_vuoden_2021_varsinaiseen_suoritepäätökseen_15.04
3 Elosa 28.4.2021 Oikaisuvaatimusosoitus
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§ 58
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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
§ 66 Tyrskyn sisarhanke -projektin toteuttaminen, 11.03.2021
§ 71 Sora-toimielimen esittelijän nimeäminen, 17.03.2021
§ 73 Osallistu ja voi hyvin -projektin toteuttaminen, 18.03.2021
§ 74 Puuosaamista Pirkanmaalle -projektin toteuttaminen, 18.03.2021
§ 84 Tampereen seudun ammattiopiston etäopetuksen jatkaminen
5.4.2021 saakka, 25.03.2021
§ 85 Opiskelijan erityisruokakorvaus etäopetusjakson 8.3-1.4.2021 ajalta,
25.03.2021
§ 86 Digitaalisen uraohjauspalvelu DialTredu -projektin toteuttaminen,
30.03.2021
§ 89 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankeen toteuttaminen Tredussa,
01.04.2021
§ 90 Ohjauksen nivelet kuntoon -projektin yhteistoimintasopimuksen
hyväksyminen, 01.04.2021
§ 96 Tredu Serviisin päälliköiden ja hallintopalvelujohtajan varahenkilöt,
13.04.2021
§ 99 Titaaniuunin luovutussopimuksen hyväksyminen, 13.04.2021
§ 100 Polkuja-projektin yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen,
13.04.2021
§ 106 Tredu kehittäminen ja innovaatiotoiminnan päälliköiden,
koulutusvientijohtajan ja kehitysjohtajan varahenkilöt , 20.04.2021
Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 17 Kampus 3 -projektin vastuullisen hoitajan ja projektityöryhmän
nimeäminen, 21.03.2021
§ 18 OHJUS - Ohjaamisen sietämätön keveys -projektin toteuttaminen,
30.03.2021
§ 19 Turva-projektin budjetin korjaus sekä vastuullisen hoitajan ja
projektityöryhmän nimeäminen, 30.03.2021
§ 20 Turvadigi-projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja
toteutusajan jatkaminen, 30.03.2021
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Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 8 Autoalan työkaluvaunujen ja työkalujen pienhankinta Tampereen
seudun ammattiopistoon, 16.03.2021
§ 9 Robotiikan oppimisympäristön päivityksen pienhankinta Tampereen
seudun ammattiopistoon, 17.03.2021
§ 10 Henkilöauton pienhankinta logistiikka-alalle Tampereen seudun
ammattiopistoon, 08.04.2021
§ 11 Automaalaamon esikäsittelytilan uudistuksen pienhankinta
Tampereen seudun ammattiopistoon, 13.04.2021
Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 7 Kaivinkoneen 3D koneohjausjärjestelmän pienhankinta Tampereen
seudun ammattiopistoon, 16.03.2021
§ 8 Kevytkuorma-auton pienhankinta metsäalalle Tampereen seudun
ammattiopistoon, 01.04.2021
§ 9 Metsäkoneen vuokraus määräajaksi pienhankintana Tampereen
seudun ammattiopistoon, 05.04.2021
Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 15 Lohko Flex-työtilan hankkiminen pienhankintana Tampereen seudun
ammattiopistoon, 15.04.2021
Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 2 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkinto (OPH-2538-2017), auviovisuaalisen viestinnän ja
julkaisutuotannon osaamisala, 21.03.2021
§ 3 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Media-alan
erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala (OPH 2760-2017),
näytöt, 23.03.2021
Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 1 Turvatekniikan laitteiden ja asennusten pienhankinta Tampereen
seudun ammattiopistoon, 13.04.2021
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§ 59
Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksen myöntäminen Tampereen
yliopiston Juniversity-toimintaan vuodelle 2021
TRE:4602/12.03.00/2020
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
Myönnetään Tampereen yliopistolle Juniversity-toimintaan vuodelle 2021
kumppanuusavustusta 20 000 euroa.
Avustus maksetaan lukiokoulutuksen palveluryhmän kustannuspaikalta
134100.
Perustelut
Tampereen yliopiston lasten ja nuorten tiedekasvatustoiminta,
Juniversity, on hakenut avustusta toimintaansa vuodelle 2021 elinvoima-
ja osaamislautakunnalta 20 000 euroa ja sivistys- ja
kulttuurilautakunnalta 20 000 euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on
myöntänyt avustuksen 21.1.2021 (§ 13) tekemällään päätöksellä.
Elinvoima- ja osaamislautakunta teki päätöksen vuoden 2021
kumppannusavustuksista 27.1.2021 (§ 14), mutta Juniversityn anomus oli
jäänyt pois ko. päätöksestä. Vuonna 2020 elinvoima- ja
osaamislautakunta ei ole myöntänyt avustusta Juniversityn toimintaan.
Syksyllä 2019 perustettu Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto. Se
kokoaa yhteen Tampereen yliopiston monialaisen
tiedekasvatustarjonnan, kehittää ja toteuttaa kerhoja, leirejä, työpajoja ja
kursseja sekä Lasten akatemia- ja Tiedekahvilatoimintaa. Tavoitteena on
luoda innostava tiedepolku kaikille oppijoille, varhaiskasvatusikäisistä
toisen asteen opiskelijoihin. Juniversity jatkaa aiemmin TTY-säätiön
LUMATE-keskuksen toimintaa, jota Tampereen kaupunki on aiemmin
avustanut.
Tampereen yliopisto kehittää, vahvistaa ja vakiinnuttaa korkea-asteen ja
toisen asteen kanssa tehtävää yhteistyötä. Juniversityn
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asiantuntijaresurssia vahvistetaan ja kohdennetaan erityisesti tähän
toimintaan. Juniversity koordinoi ja tukee tiedekuntien sekä oppilaitosten
välistä toimintaa ja totetuksia sekä järjestää erikseen toisen asteen
opiskelijoille suunnattua toimintaa ja kursseja. Tulevina vuosina
yhteistyötarjontaa laajennetaan ja sujuvoitetaan, video- ja
virtuaalitoteutuksia järjestetään ja yritysyhteistyötä lisätään. Lisäksi
parannetaan asiantuntijapankin toimintaa.
Tiedoksi
juniversity@tuni.fi, Jorma Suonio, Kristiina Järvelä, Anna-Kaisa Heinämäki,
Tiina Leppänen, Pauliina Laisi, Piritta Haapahuhta
Liitteet

1 Elosa 28.4.2021 Avustusanomus Juniversity_toinen aste
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§ 60
Opiskelijoiden koronaturvallisen vapputapahtuman tukeminen
TRE:3130/12.01.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Kaisa Heinämäki
Valmistelijan yhteystiedot
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, 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
Opiskelijoiden vapputapahtumaan myönnetään tukea korkeintaan 1300
euroa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Kustannukset maksetaan Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän
kustannuspaikalta 154028.
Perustelut
Koronaviruspandemia on iskenyt lujasti Tampereen vetovoimaiseen ja
omaleimaiseen opiskelijakulttuuriin. Kokoontumisrajoitusten vuoksi
opiskelijajärjestöt ovat joutuneet perumaan ja siirtämään
etätoteutukseen lukuisia tapahtumia. Monen opiskelijan jaksaminen on
ollut pitkään koetuksella, eikä erityisesti uusien opiskelijoiden kohdalla
kiinnittyminen kaupunkiin ja akateemiseen yhteisöön ole helppoa.
Konkreettisena toimena opiskelijoiden tukemiseksi ja opiskelijaväestön
tavoittamiseksi Tampereen kaupunki ja Tampereen
korkeakouluyhteisö ovat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön
opiskelijajärjestöjen sekä Yleisradion ja Tampereen raitiotie Oy:n kanssa
suunnitelleet koronaturvallisia tapahtumatempauksia vapun ajalle
tukemaan tamperelaista opiskelijakulttuuria. Suunnitelmissa on tuoda
opiskelijakulttuuria esille haalarikollaasien muodossa ja järjestää
etäkeikka, jossa opiskelijoiden bändin lisäksi on opiskelijoille tsemppaavia
vapputervehdyksiä. Tervehdyksiä antavat kaupungin lisäksi muun
muassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorit. Kustannukset
tapahtumakokonaisuudesta jaetaan Tampereen
korkeakouluyhteisön, YLE:n ja Tampereen kaupungin kesken.
Tapahtuman kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 3400 euroa.
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Ohjelma on pääosin opiskelijoiden itse ideoimaa ja toteuttamaa.
Opiskelijat toivoivat erityisesti elävän musiikin konserttia, joka
lähetettäisiin vappupäivänä, ja tämä mahdollistettaisiin tukemalla
konsertin kustannuksia. Opiskelijavapun terveysturvallisten tapahtumien
tukeminen on kädenojennus pandemia-ajan opiskelijoille ja Tampereen
vetovoimaiselle opiskelijakulttuurille. Tampereen kaupungilla on
mahdollisuus tavoittaa ja puhutella suoraan korkeakouluopiskelijoita ja
osoittaa, että kaupunki ei unohda opiskelija-asukkaitaan poikkeusaikana.
Opiskelijoiden vapputapahtumien tukeminen ensimmäinen vuonna 2021
toteutettu konkreettinen yhteistyöprojekti, jossa kumppanit ja muut
sidosryhmät ovat mukana. Tukemalla opiskelijoiden etävapun juhlimista
tulevina vuosina konseptia voidaan kehittää yhteistyössä pidemmälle
opiskelijamyönteisyyden edistämiseksi. Opiskelijaystävällisyyden
kehittäminen on keskeinen teema myös Tampereen kaupungin ja
korkeakouluyhteisön välisessä kumppanuussopimuksessa. Tapahtumille
haetaan näkyvyyttä ja niistä viestitään kumppanien ja
opiskelijajärjestöjen viestintäkanavissa.
Tiedoksi
Max Liikka
Liitteet

1 Avustushakemus opiskelijoiden vapputapahtumaan
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§ 61
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan työllisyysjohtaja Regina
Saaren päätöspöytäkirjan:
§ 90 Palveluohjelma ruoka-alan innovaatioiden edistämiseen hankinta
pienhankintana, 27.4.2021
Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn
pohjana.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 14 Tampereen teknillisen lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v.
2021, 18.03.2021
§ 15 More than sum of its parts -projektin toteutusajan jatkaminen,
18.03.2021
§ 16 Lukuvuosien 2021- 2022 ja 2022 - 2023 periodirajat ja periodin
tuntikiertokaavio aikuislukiossa, 19.03.2021
§ 17 Hatanpään lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021,
22.03.2021
§ 18 Sammon keskuslukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021,
22.03.2021
§ 19 Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v.
2021, 22.03.2021
§ 20 Opiskelijan harkinnanvarainen ateriakorvaus etäopetusjakson 8. -
28.3.2021 ajalta lukiokoulutuksessa, 23.03.2021
§ 21 Tampereen lyseon lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v.
2021, 23.03.2021
§ 26 Etäopetuksen jatkaminen lukiokoulutuksessa 29. - 31.3.2021,
26.03.2021
§ 27 Oppivelvollisuuden laajentaminen, lukiokoulutuksen sisäisen
työryhmän nimeäminen, 30.03.2021
§ 28 Sammon keskuslukio vastuullisesti Eurooppaan! (Samke KA01) -
projektin toteutusajan muutos, 08.04.2021
§ 29 Social inclusion -projektin toteuttaminen ja sopimuksen
hyväksyminen, 08.04.2021
§ 32 Globaali lukio - kohti transformatiivista oppimista -projektin
toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 09.04.2021
§ 33 Tammerkosken lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021,
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14.04.2021
§ 34 Kansainvälistyvä TamLu -projektin toteutusajan muutos, 16.04.2021
§ 44 Changing Cities, Future Citizens -projektin toteutusajan jatkaminen
lukiokoulutuksessa, 20.04.2021
Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 67 Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankinta, 16.03.2021
§ 73 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
(1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 30.03.2021
§ 63 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan
Senioripalvelut Oy:lle / C.B., 11.03.2021
§ 64 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös
Näkökenttä Ky:lle / I.L., 11.03.2021
§ 65 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Pirkanmaan
Ihmissuhdetyö ry:lle / J.P., 11.03.2021
§ 66 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Näkökenttä
Ky:lle / I.L., 11.03.2021
§ 69 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös
TesAsbest Oy:lle / J.K., 18.03.2021
§ 71 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Setlementti
Tampere ry:lle/ J-J.O.jatkopäätös, 22.03.2021
§ 72 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös
Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:lle / V.K., 24.03.2021
§ 74 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Hissiryhmä
L&L Oy:lle / J.V., 30.03.2021
§ 75 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan
kierrätys ja työtoiminta ry:lle/ J.J. (jatkopäätös), 31.03.2021
§ 76 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan
kierrätys ja työtoiminta ry:lle/ L.L. (jatkopäätös), 13.04.2021
§ 77 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Keto-
Voimalat Oy:lle/ J.H., 13.04.2021
§ 78 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
(1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 14.04.2021
§ 79 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Keto-
Voimalat Oy:lle/ J.H., 16.04.2021
§ 80 DATE Tampere - digitaalinen asiakaspalvelu- ja tiedolla johtamisen
ekosysteemi KV-osaamisen palveluissa -projektin toteuttaminen,
16.04.2021
§ 81 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen DS Smith
Packaging Finland Oy:lle/ S.R., 19.04.2021
§ 82 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös
Radientum Oy:lle/ A.U., 21.04.2021
§ 83 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Setlementti
Tampere ry:lle/ J.O. (jatkopäätös), 21.04.2021
§ 90 Palveluohjelma ruoka-alan innovaatioiden edistämiseen hankinta
pienhankintana, 27.4.2021
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§ 62
LISÄPYKÄLÄ: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 strategiarahoituksen hakeminen
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3025/02.04.01/2021
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
Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden
2021 strategiarahoitusta.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan valmistelemaan hakemus
ministeriön ohjeistuksen mukaisesti ottaen huomioon Tampereen
seudun ammattiopiston strategisen ohjelman
tavoitteet sekä allekirjoittamaan hakemuksen.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitushaku on auennut
19.4.2021. Ministeriö ohjeistaa hakua liitteenä olevalla kirjeellään VN
/10294/2021. Strategiarahoitushakemus on toimitettava opetus- ja
kulttuuriministeriöön viimeistään 17.5.2021.
Varainhoitovuoden 2021 talousarvion mukaisesti strategiarahoituksen
osuus on 0,78 prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta eli
15 000 000 euroa. Rahoitusta haetaan 800 000 euroa.
Vuoden 2021 strategiarahoitusta kohdennetaan sellaisiin ohjaus- ja
tukipalvelujen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, joilla
voidaan varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta
samalla kehittäen toimintamalleja toimintaympäristön muutoksista
pidemmällä aikajänteellä nouseviin tarpeisiin.
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisella ja kehittämisellä,
oppimisympäristöjen kehittämisellä ja koulutuksen järjestäjien
tietojohtamisen sekä palvelukyvyn parantamisella tuetaan hallituksen
keskeisten tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan
oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien
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valmistelua kokonaisvaltaisesti. Toimenpiteillä tuetaan myös osaltaan
koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamista.
Vuosina 2020 - 2022 strategiarahoitusta tullaan myöntämään seuraaviin
kehittämiskokonaisuuksiin:
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
Oppimisympäristöjen kehittäminen
Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen.
Lisäksi vuonna 2021 strategiarahoitusta myönnetään
Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukemiseen
Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen.
Tampereen seudun ammattiopistossa valmistellaan
strategiarahoitushakua seuraaviin painopisteisiin:
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen, muun muassa
tiimiopettajuus ja tiimioppiminen sekä oppivelvollisuuden
laajentuminen ja siihen liittyen tutkintoon valmistavan koulutuksen
sekä opiskeluvalmiuksia tukevan toiminnan kehittäminen
Oppimisympäristöjen kehittäminen, muun muassa
oppimisympäristöjen monipuolistaminen, erityisesti digitaaliset
oppimisympäristöt osalta
Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantaminen, muun
muassa tiedon laadun ja tuotettavuuden parantaminen.
Strategiarahoitushaun sisällölliset kehittämistavoitteet tarkentuvat
hakuvalmistelun edetessä.
Tiedoksi
Tuula Hoivala, Anne Haapalehto, Anne Nousiainen, Maija Kirvesoja, Raija
Mäkelä, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen
Liitteet

1 Liite elosa OKMn kirje ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen
hakeminen 2021

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
28.04.2021

4/2021

25 (29)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63
LISÄPYKÄLÄ: Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin
vuonna 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3290/02.04.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Kirvesoja
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi ja koulutuspäällikkö Mari Nieminen, puh.
040 801 6709, etunimi.k.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 hakee opetus- ja kulttuuriministeriön
opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2021
kohdennettua erityisavustusta 97 728 euroa.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut opetusmetsien
käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin 2021 kohdennetun
erityisavustushaun. Hakuaika päättyy 30.4.2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja
Metsähallitus ovat yhdessä valmistelleet uuden opetusmetsämallin. Se
perustuu Metsähallituslain 7 §:ssä mainittujen muiden yhteiskunnallisten
velvoitteiden huomioon ottamisessa noudatettuun käytäntöön.
Metsähallituksen tehtävänä on tarjota maa-alueita mm.
puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, sekä opetuksen ja tutkimuksen
käyttöön. Uudella opetusmetsämallilla turvattaan metsäalan koulutuksen
järjestämisen edellytykset siten, että koulutuksen järjestäjien ja
ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne ei
heikkene nykyisestä.
Uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen koulutuksen
järjestäjille maksetaan OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi
menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista
muodostuvaa tasoa. Lähtötilanne on taso, joka vastaa kyseisten
koulutuksen järjestäjien opetusmetsistä saamaa tuloa.
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Kompensaation laskennallinen suuruus määräytyy järjestelyyn kuuluvien
opetusmetsien hakkuusuunnitteesta ja sen mukaisesta
bruttokantorahatulosta, josta on vähennetty keskimääräinen
metsänhoidon kustannus. Näin saatavaan laskennalliseen nettotuloon
lisätään 10 %, joka on uudessa mallissa opetusmetsäkäytöstä johtuva
keskimääräinen alenema verrattuna normaaliin Metsähallituksen
talousmetsäkäyttöön.
Tampereen kaupunki ja Metsähallitus ovat 15.12.2020 tehneet
sopimuksen opetusmetsien käytöstä. Laskennallinen oppilaitoksen tulon
menetys on 95 228 euroa vuodessa. Tampereen kaupungin tulee
hakea erityisavustusta 97 728 euroa.
Tiedoksi
Regina Blom, Mari K Nieminen, Raija Mäkelä, Jari Sola, Kati Ylä-
Mäihäniemi, Maija Kirvesoja
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Muutoksenhakukielto
§54, §56, §57, §62, §63
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
§55, §59, §60
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.

