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Aika

26.08.2020, klo 16:00 - 18:09

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 76

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 77

Pöytäkirjan tarkastus

§ 78

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 79

Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto
ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus

§ 80

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan viran lakkauttaminen
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella

§ 81

Koronaviruspandemian vaikutukset elinvoima- ja
osaamislautakunnan vuodelle 2020 myöntämiin avustuksiin

§ 82

Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän korona-avustus päätöksestä § 104
(Salassa pidettävä)

§ 83

Oikaisuvaatimus yksinyrittäjä korona-avustus päätöksestä § 111
(Salassa pidettävä)

§ 84

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 85

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 86

Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen
aloituspaikat kevään 2021 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 87

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

§ 88

Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn
perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 89

Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 90

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Stenhäll Jaakko, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Airaniemi Markku
Auvinen Jarkko
Eskola Vesa
Hanhela Milka
Kouhia Raimo, saapui 16:45
Lähde Leo, saapui 16:45
Ojares Juho, saapui 16:45
Majava Paula
Rajala Petri
Roihuvuo Johanna
Rokosa Inna
Räihä Tuomo
Söderström Päivi, saapui 16:45
Turkia Kirsti, saapui 16:45
Wigelius Ari, Kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:14
Liuhamo Lotta, Nuorisovaltuuston edustaja, poistui 16:32, saapui 16:44
Vuori Arttu, Nuorisovaltuuston edustaja, saapui 16:07, poistui 16:32,
saapui 16:44
Rantanen Teppo, Johtaja, poistui 16:46
Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja, poistui 17:09
Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja
Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus
Saari Regina, Työllisyysjohtaja
Impiö Irene, Kasvupalvelujohtaja, saapui 16:34, poistui 16:40
Toivanen Johanna, Viestintäsuunnittelija, poistui 16:32, saapui 16:44
Jokinen Aino, Hallintosihteeri, sihteeri
Antikainen Timo, Elinkeinojohtaja
Kuortti Jussi
Löytty-Rissanen Minna
Viljanen Kirsti

Allekirjoitukset

Jaakko Stenhäll
Puheenjohtaja

Aino Jokinen
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Katja Karintaus

Vesa Eskola

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 1.9.2020

Aino Jokinen
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§ 76
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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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§ 77
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Vesa Eskola (varalle
Markku Airaniemi).
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§ 78
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen myönnetään
kasvupalvelujohtaja Irene Impiölle pykälissä 82 ja 83.
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§ 79
Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus
TRE:4654/00.01.06/2020
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
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen
yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen
kumppanuussopimus hyväksytään.
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja
teknisluonteisia korjauksia.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö ovat tehneet perinteisesti
yhteistyötä monella saralla. Tampereen kaupungilla on
korkeakouluyhteisön kanssa vuosittain kymmeniä erilaisia
tutkimushankkeita ja muita yhteistyöprojekteja sekä strategisen tason
yhteistyösopimuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja
korkeakouluyhteisön sekä toisen asteen ja korkeakouluyhteisön välillä.
Tämän lisäksi kaupunki on vuosien varrella rahallisesti tukenut useita
erilaisia professuureja aloilla, jotka ovat tukeneet myös kaupungin
strategia tavoitteita. Viime vuosina tällaisia ovat olleet muun muassa
kiertotalouden, ympäristökasvatuksen ja yritysoikeuden professuurit.
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Yhteistyömuotoja on viime vuosina ollut myös erilaiset elinkeinopoliittiset
avaukset, kansainvälinen yhteistyö sekä opiskelijaystävällisen kaupungin
kehittäminen.
Kokonaisuuden painopisteistä ja yhteistyömalleista ei ole kuitenkaan
tarkemmin sovittu. Osana kaupungin ja korkeakouluyhteisön
strategisempaa yhteistyötä, on yhteistyössä valmisteltu strateginen
kumppanuussopimus. Kumppanuussopimus on luonteeltaan strateginen
yhteistyön sitoumus keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja
koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Toive strategisemmalle ja
koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön
toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta.
Yhteistyön strategisemman johtamisen ja seurannan lisäksi
kumppanuussopimuksella tavoitellaan muun muassa kansainvälisen
yhteistyön vahvistamista, kansainvälisten osaajien houkuttelua,
opiskelijoiden palveluiden kehittämistä, työllisyyden edistämistä ja
yhteisten edunvalvontatavoitteiden tunnistamista. Lisäksi Tampereen
kaupunki tarvitsee korkeakouluyhteisön kumppanuutta tutkimustiedon
hyödyntämiseen ja palveluiden kehittäminen
Kumppanuussopimuksen sisältöjä on valmisteltu kevään 2020 aikana
organisaatioiden yhteistyönä organisaatioiden henkilöstöä osallistaen.
Kumppanuuden toiminallisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet teemat: 1.
Opiskelijaystävällisyydessä ykkönen, 2. Osaamisen veto- ja pitovoima
kilpailukyvyn turvaajana, 3. Kansainvälinen Tampere, 4. Uudistuvaa
kumppanuutta. Lisäksi erikseen on määritelty tutkimus- ja
koulutusyhteistyötä määrittelevät painopisteet, jotka perustuvat kolmelle
tasolle, yhteiskunnallisen tason, kaupunkitason ja yksilötason
näkökulmaan.
Osana kumppanuussopimusta on määritelty myös aiempaa selvempi
struktuuri yhteistyörakenteelle. Kumppanuussopimuksen toteutumisen
seuraamiseksi toimii jatkossa ohjausryhmä, joka muodostuu Tampereen
kaupungin ja korkeakouluyhteisön johdosta. Kumppanuussopimuksen
jatkovalmistelusta vastaa kumppanuussopimuksen seurantaryhmä.
Tavoitteeksi on sopimukseen määritelty myös yhteisen työntekijän
resursointi mahdollistamaan kumppanuussopimuksen toiminnallisten ja
tutkimuksellisten painopisteiden toimeenpano, koordinaatio ja siten
kumppanuussopimuksen tavoitteiden menestyksellinen toteutuminen.
Muutoin kukin kumppanuussopimusosapuoli vastaa omista
kustannuksistaan ja resurssoinneistaan.
Kumppanuussopimus luo strategiset raamit yhteistyölle, mutta
toiminnassa oleva yhteistyö on oltava luonteeltaan mahdollistavaa.
Tavoitteena on antaa strateginen kehys olemassa olevalle ja tulevalle
yhteistyölle, jossa organisaatioiden henkilöstöstä lähtevä osaaminen ja
yhteistyö on keskiössä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Liitteet

1 elosa 26.8.2020 Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön
kumppanuussopimus
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§ 80
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan viran lakkauttaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueella
TRE:3916/01.02.01/2020
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, 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
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka (vakanssinumero 50050737)
lakkautetaan 1.10.2020.
Perustelut
Toiminnan uudelleen organisoinnin myötä elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen Vetovoima ja edunvalvonta palveluryhmän yritys- ja
yhteiskuntasuhdejohtajan virka (vakanssinumero 50050737) on jäänyt
avoimeksi ja se voidaan lakkauttaa.
16.3.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 43 §:n mukaan lauta- ja
johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta alaisessaan
toiminnassa.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Tatjaana Julin, Marjut Ohrankämmen, Sanni
Pöntinen
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§ 81
Koronaviruspandemian vaikutukset elinvoima- ja osaamislautakunnan vuodelle 2020
myöntämiin avustuksiin
TRE:4103/02.04.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen, Anna-Kaisa Heinämäki
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, 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 vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia
ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu
koronavirustilanteesta ja toiminnasta on syntynyt avustuskelpoisia
kustannuksia vähintään myönnetyn avustuksen verran.
Koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat
kustannukset luetaan avustuskelpoisiksi kustannuksiksi.
Avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen
tilanteeseen ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään
ajankohtaan, kuitenkin enintään 31.12.2021 saakka. Mahdollista
avustuksen käyttöajan pidennystä tulee hakea viimeistään 30.11.2020
vapaamuotoisella hakemuksella.
Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö
ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen
liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta
muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata yhteisön
toimintakertomuksessa.
Kokouskäsittely
Viestintäsuunnittelija Johanna Toivanen, nuorisovaltuuston edustajat
Lotta Liuhamo ja Arttu Vuori poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.
Perustelut
Koronaviruspandemian vaikutukset Tampereen kaupungin
avustusyhteisöjen toimintaan ja talouteen ovat olleet merkittäviä.
Tampereen kaupunki huomioi tilanteen ja joustaa avustusten käytössä.
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Lautakunnan myöntämissä avustuksissa noudatetaan Tampereen
kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaa (kh 25.11.2019
§ 503). Avustuksen käytön tulee olla linjassa kaupungin avustustoiminnan
periaatteiden sekä avustuspäätöksen tarkoituksen kanssa.
Esitetään, että avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa
muuttuneeseen tilanteeseen. Muutokset tulee kuitenkin raportoida ja
perustella yhteisön toimintakertomuksessa, jotta avustuksen myöntäjän
on mahdollista seurata avustuksen käyttöä. Avustuksen saajan on myös
järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen
tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida.
Kuitenkin, jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä
voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee
myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin jos toiminta toteutuu
merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä
kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta
palauttaa. Esitetään, että koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien
peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia
kustannuksia.
Mikäli toimintaa on mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle, voi
käyttämättä jääneelle avustukselle hakea käyttöajan pidennystä. Sitä
tulee hakea viimeistään 30.11.2020 vapaamuotoisella hakemuksella.
Mikäli avustuksen saajalla on epäselvyyksiä miten toimia, tulee asiassa
ottaa yhteyttä avustusvalmistelijaan ja sopia tarkemmasta menettelystä.
Avustuksen myöntäjä voi myös arvionsa mukaan pyytää tarvittavia
lisäselvityksiä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä
saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä,
peritään myönnetyt avustukset takaisin.
16.3.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta
päättää oman tehtäväalueensa osalta avustusten ja tukien
myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden
mukaisesti.
Tiedoksi
Avustusyhteisöt, Regina Saari, Timo Antikainen, Anna-Kaisa Heinämäki,
Pauliina Laisi, Antti Mäkinen, Ilona Sola, Maija Sihvonen, Tatjaana Julin,
Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta, Sanna Koskinen, Tuula Mikkonen,
Tommi Eskonen, Ilkka Peltomaa
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§ 82
Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän korona-avustus päätöksestä § 104 (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta
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§ 83
Oikaisuvaatimus yksinyrittäjä korona-avustus päätöksestä § 111 (Salassa pidettävä)
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta
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§ 84
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Viestintäsuunnittelija Johanna Toivanen, nuorisovaltuuston edustajat
Lotta Liuhamo ja Arttu Vuori saapuivat kokoukseen asian käsittelyn
alussa.
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan kasvupalvelujohtaja
Irene Impiön päätöspöytäkirjan:
§ 117 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
21.8.2020
Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn
pohjana.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kasvupalvelujohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 114 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
01.07.2020
§ 115 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
01.07.2020
§ 116 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
02.07.2020
§ 118 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
07.08.2020
§ 119 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
11.08.2020
§ 120 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
11.08.2020
§ 121 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
11.08.2020
§ 122 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
11.08.2020
§ 123 Yksinyrittäjien avustuksenmyöntäminen COVID-19 -epidemian
aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen
vakauttamiseksi, 12.08.2020
§ 124 Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi,
12.08.2020
§ 125 Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
26.08.2020

7/2020

16 (31)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi,
12.08.2020
§ 126 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
14.08.2020
§ 127 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
14.08.2020
§ 128 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
17.08.2020
§ 130 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
20.08.2020
§ 131 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
20.08.2020
§ 117 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen,
21.8.2020
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 52 Tampereen lyseon lukion opiskelijoiden Cambridgen matkan
peruuntuminen ja korvaukset, 05.08.2020
Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 111 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Ukemix
järjestyksenvalvonta Oy:lle / A.A-Z., 30.06.2020
§ 112 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix
Logistics Ky:lle / S.O., 30.06.2020
§ 113 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkiopäätös Ukemix logistics Oy:
lle / M. A-Z., 01.07.2020
§ 114 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Ukemix
järjestyksenvalvonta Oy:lle / A.F., 02.07.2020
§ 115 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan
kierrätys ja työtoiminta ry:lle / M.M. jatko, 07.07.2020
§ 116 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen
Museoyhdistys ry:lle / M.H., 07.07.2020
§ 117 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tampereen
Tiivisteteollisuus Oy:lle / B.V. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 118 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Setlementti
Tampere ry:lle / S.S. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 119 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Viola-
kotiyhdistys ry:lle / S.K. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 120 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan
kierrätys ja työtoiminta ry:lle / P.K. jatkopäätös, 15.07.2020
§ 121 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen GOGO
Liikuntakeskus Oy:lle / V.H., 16.07.2020
§ 122 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen K&M
Vainikainen Oy:lle / J.Ä., 16.07.2020
§ 123 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hissiryhmä
L&L Oy:lle / J.V., 17.07.2020
§ 124 International Tampere Hub 2 -hankkeen toteuttaminen ja
ohjausryhmän nimeäminen, 18.08.2020

Tampere
Elinvoima- ja osaamislautakunta

Pöytäkirja
26.08.2020

7/2020

17 (31)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 85
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Juho Ojares, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia
saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa.
Johtaja Teppo Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn alussa.
Työllisyysjohtaja Regina Saari on esittelijänä lopuissa pykälissä.
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja kaupunginhallituksen
edustaja Ari Wigelius poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
Katsaus vuoden 2021 talousarvioon
Työllisyyskokeilun valmistelun tilanne / Regina Saari
Kesän 2020 matkailun ja keskustan elävöittämishankkeen
kuulumiset / Anna-Kaisa Heinämäki
Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus / Jorma Suonio
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§ 86
Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kevään
2021 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3524/12.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
opintoasiainpäällikkö Raija Möttönen, puh. 050 344 2484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Regina Saari, Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus oli
Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään
2021 yhteishakuun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon
mukaisesti.
Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan päättämään 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.
Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä yhteishaun, joka on
tarkoitettu lähinnä peruskoulun päättäville opiskelijoille, että jatkuvan
haun kautta. Yhteishaun kautta hakeudutaan perustutkintokoulutukseen
ja jatkuvan haun kautta perustutkintokoulutuksen lisäksi ammatti- ja
erikoisammattitutkintokoulutuksiin, jotka voidaan suorittaa myös
oppisopimuskoulutuksena. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai
tutkinnon osan tai valita tutkintoonsa osia toisista tutkinnoista. Lisäksi
opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla yo-
tutkinto.
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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 2021
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 opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2021 yhteishaussa
peruskoulun päättäville ja ilman aiempaa tutkintoa oleville hakijoille 2750
paikkaa. Lisäksi esitetään 280 paikkaa ammatilliseen koulutukseen
valmentavaan koulutukseen (Valma-koulutukseen), jota järjestetään
kunnissa olevan tarpeen mukaisesti niille opiskelijoille, joiden urapolku
on vielä epäselvä. Yhteensä aloituspaikkoja kevään 2021 yhteishaussa on
3030.
Yhteishaun lisäksi opiskelijapaikkoja perustutkinnoissa,
ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa täytetään jatkuvalla
haulla ja alueen työvoimatarpeen mukaan ja tavoitteellisen
opiskelijavuosimäärän saavuttamiseksi. Jatkuvalla haulla ja varmistetaan
opiskelijapaikat myös yo-tutkinnon suorittaneille, jotka
ammattikorkeakouluhaun jälkeen ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa.
Hakeutumisen markkinointia suunnataan erityisesti aloille, joilla on
työvoimapulaa.
Tiedoksi
Tredu koulutusjohtajat, Tredu koulutuspäälliköt, Tredu hallintosihteerit,
Raija Möttönen,Tarja Luukko, Mika Takala, Tiina Hevonkorpi, Tarja
Kirvesmäki, Sari Korju, Pirjo A Järvinen
Liitteet

1 Liite elosa 26.8.2020 Aloituspaikkataulukko
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§ 87
Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopisto
Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2746/00.02.01/2019
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: Regina Saari, Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista
asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.9.2020.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 11.12.2019 § 149
siirtänyt päätösvaltaansa Tampereen seudun ammattiopiston
viranhaltijoille. Päätöstä on tarpeen täydentää liitteenä olevan taulukon
mukaisesti seuraavien asioiden osalta:
Opiskelijan oikeus maksuttomaan ruokailuun
Ateriakorvauksen myöntäminen ja aiheettomasti maksetun
ateriakorvauksen takaisinperintä
Opiskelijan opiskelu ulkomailla
Opiskelijalle aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja avustuksen
myöntäminen muualla kuin oppilaitoksessa tapahtuvassa
koulutuksessa
Opiskelijalle muualla kuin oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen
aiheettomasti maksettujen korvausten ja avustusten takaisinperintä
Opiskelijan osallistuminen ammattitaitokilpailuihin.
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
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Tuula Hoivala,
Pirjo A Järvinen, Liisa Klinge, Kati Ylä-Mäihäniemi, Ilona Sankkila, Maija
Kirvesoja, Tommi Skön, Miia Koskinen, Tarja Kirvesmäki, Tiina K Mikkola,
Satu Nevalainen, Helena Kallio-Lahtinen, Anne Nousiainen, Raija Mäkelä,
Tarja Luukko, Raija Möttönen
Liitteet

1 Liite elosa 26.8.2020_Delegoinnit ammatillinen koulutus 1.9.2020 alkaen
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§ 88
Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen
lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten
hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6373/02.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 4235473 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: Regina Saari, Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki hakee varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi
jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävää lisärahoitusta
2.055.000 euroa.
Lisärahoitusta haetaan harkinnanvaraisena korotuksena
lentokoneasennuksen koulutuksen järjestämiseen ja työvoimatarpeeseen
vastaamiseksi sekä lähihoitajakoulutuksen rekrytoinnin ja muiden
järjestelyjen hoitamiseen sekä valittujen opiskelijoiden
oppimisvalmiuksien ja kielen oppimisen parantamiseen. Lisäksi
harkinannvaraista korotusta haetaan koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on 26.6.2020 (VN/15767/2020) saapunut
kirje varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen
sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta.
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana
ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä rahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina
ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.
Perusrahoituksena jaettava määräraha on 12 364 816 euroa ja
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opiskelijavuosien lisäystä jaetaan enintään 1914. Harkinnanvaraista
korotusta voi hakea, mikäli haettavia opiskelijavuosia kohdennetaan
erityisen kalliiseen koulutukseen eikä koulutuksen järjestäjällä ole
kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin mahdollisuutta toteuttaa
kalliin koulutuksen lisäystä tai muilla erityisen perustelluilla syillä.
Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi, joka tavoite perustuu
hoitajamitoituksen muutoksen aiheuttamaan lähihoitajien määrän
kasvattamiseen 5 vuoden aikajänteellä, haetaan rahoitusta pääosin
tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä. Tarvittaessa koulutuksen
lisäämiseksi voi hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen on vuonna 2020
jaettavana 16,5 miljoonaa euroa.
Neljännen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta voi hakea myös
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen on jaettavana
30 miljoonaa euroa.
Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään
31.8.2020. Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 toinen
lisäsuoritepäätös syyskuun loppuun mennessä.
Perusrahoituksena jaettavaa rahoitusta tavoitteellisten opiskelijavuosien
lisäämiseen ja/tai lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen tarvittavia
opiskelijavuosia ei ole tarpeen hakea, koska nykyinen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä on riittävä.
Sen sijaan perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta on perusteltua
hakea erityisen kalliiseen lentokoneasennuksen koulutukseen, jonka
lisäämispaineet syntyvät alan suuresta työvoimatarpeesta, runsaasta
eläköitymisestä ja aikuiskoulutuksen vahvistamisen tarpeesta alalla.
Lentokoneasennuksen koulutukseen haetaan perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta 280.000 euroa.
Lisärahoitusta on tarpeen hakea harkinnanvaraisena korotuksena myös
uusien lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointiin,
opiskelijavalmiuksien parantamiseen ja maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden kielen oppimiseen. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi
haetaan rahoitusta 275 000 euroa, joka kohdennetaan lähinnä opintonsa
aloittavien maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden
opintojen edistämiseen, opiskelijavalmiuksien parantamiseen ja
kielitaidon oppimiseen sekä henkilökohtaisen tuen lisäämiseen. Lisäksi
haettavaa rahoitusta kohdennetaan aiemmin lähihoitajatutkinnon
suorittaneiden opiskelijoiden ja työelämässä toimivien lähihoitajien
täydennyskoulutusrekrytoinnin tehostamiseen ikääntyvien hoidon ja
kuntoutumisen osaamisen vahvistamiseksi ja uusien lähihoitaja-polkujen
kehittämiseen.
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Lisäksi on tarpeen hakea harkinnanvaraista korotusta koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen haetaan
rahoitusta 1 500 000 euroa, joka kohdennetaan niihin opiskelijoihin, joita
ei kevään aikana tavoitettu tai tavoitettiin huonosti ja heidän tilanteensa
kartoittamiseen. Rahoitusta kohdennetaan myös opiskelijoiden
henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivitykseen,
opiskelijoiden opintojen kiinnikuromiseen tapauskohtaisesti yksilöllisin
ratkaisuin ja erilaisen pienryhmissä tapahtuvan tehostetun toiminnan
kautta, johon tarvitaan lisää opetus- ja ohjausresursseja. Rahoitusta
kohdennetaan myös keväällä toteutumatta jääneiden osaamisen
näyttöjen mahdollistamiseen työpaikoilla ja tarvittaessa oppilaitoksen
oppimisympäristöissä näiden mahdollisuuksia ja välineistöjä
kehittämällä.
Harkinnanvaraisena korotuksena haettavien
lisärahoitusten kohdennukset tarkentuvat hakuun valmisteltavilla
tarkemmilla suunnitelmilla.
Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää hallintosäännön 15.6.2020 § 17
kohta 10 mukaisesti viranomaisen päätösvallan käyttämisestä.
Tiedoksi
Tuula Hoivala, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi,
Pirjo A Järvinen, Raija Mäkelä, Jari Sola, Anne Nousiainen, Maija Kirvesoja
Liitteet

1 Liite elosa 26.8.2020 OKM rahoituksen hakukirje
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§ 89
Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2545/00.01.03/2020
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Regina Saari, Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 78: Ammatillista koulutusta
koskevan yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.6.2020 (VN/13512
/2020) Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan
muutos 1.8.2020 lukien
Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 78: Ammatillista koulutusta koskevan
yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen
2 OKMn päätös Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan
muutos 1.8.2020 lukien
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§ 90
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Regina Saari, Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 150 Pyöräkuormaajan hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon,
14.08.2020
§ 163 Älykkään fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen
sopimuskauden jatkaminen, 17.08.2020
§ 114 Työpaikkakouluttaja aktiiviseksi toimijaksi -projektin aiesopimuksen
hyväksyminen, 12.06.2020
§ 115 Yleisten kielitutkintojen järjestämissopimuksen hyväksyminen,
15.06.2020
§ 124 Tredu Erasmus 2018-2019 -projektin toteutusajan jatkaminen,
22.06.2020
§ 125 Parasta johtamista -projektin toteuttamisajan jatkaminen,
22.06.2020
§ 126 365/12 - aina avoin ammatillinen oppilaitos -projektin toteutusajan
jatkaminen Tredussa, 22.06.2020
§ 129 Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta -projektin
toteuttaminen, 20.08.2020
§ 133 Tampereen seudun ammattiopiston ja Insta ILS Oy:n välisen
yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 24.06.2020
§ 158 Aiesopimus Aiko Academy Oy:n ja Tampereen seudun
ammattiopiston välisestä yhteistyöstä kotoutuskoulutuksen
järjestämisestä, 14.08.2020
§ 160 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020
§ 161 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020
§ 162 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020
Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 13 TASE-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun
ammattiopisto Tredussa, 16.06.2020
§ 14 HOI!-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun
ammattiopisto Tredussa, 16.06.2020
Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 2 Turvatekniikkalaitteiston kameravalvonnan täydennyksen
pienhankinta Treduun, 12.06.2020
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Kunnallisvalitus
§82, §83
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
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
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 on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
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
§79, §89
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
§80, §81, §86, §87, §88
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.

