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§ 56
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 57
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Tuomo Räihä ja Kirsti Viljanen (varalla
Jarkko Auvinen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavissa sähköisesti
viimeistään maanantaina 27.5.2019.
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§ 58
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:
kehitysjohtaja Mika Itänen tämän kokouksen ajaksi
matkailujohtaja Jari Ahjoharju (Visit Tampere Oy) ja palvelupäällikkö
Sari Pirttiluoto § 59 ajaksi
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari § 60 ajaksi
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§ 59
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päivi Söderström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
Visit Tampere Oy:n tilannekatsaus (Jari Ahjoharju)
Tredu-Kiinteistöjen ja Tredun väliset vuokrasopimukset (Outi
Kallioinen)
Tredun laatutoiminnan tilannekatsaus (Outi Kallioinen)
Tredun aluepalvelumallin toimeenpanon tilannekatsaus ja
toimipistekohtaiset kehittämissuunnitelmat, tilannekatsaus (Outi
Kallioinen)
Tredun talouskatsaus (Outi Kallioinen)
Opinnollistaminen ja muu kaupungin sisäinen työllistämistoiminnan
kehittäminen (Mikä Itänen ja Sari Pirttiluoto)
Tredu-Typa -yhteistyö Hiedanrannassa (Mikä Itänen ja Sari
Pirttiluoto)
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§ 60
Tampereen kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2019 - 2025 (yhteistoiminta-
alueen asia)
TRE:3344/12.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Viitasaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Tämän ponnen hyväksyessään elinvoima- ja osaamislautakunta esittää
koulutuspoliittiseen ohjelmaan muutettavaksi seuraavia kohtia:
Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja
opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -
lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan
myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään
aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti
puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota
vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja
puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria
kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä"
korvataan sanalla "toiminnasta".
Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" 2. kappaleen 1.
lauseesta."
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma
hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Kokouskäsittely
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla
asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Milka Hanhela teki seuraavan toivomusponsiesityksen:
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"Tämän ponnen hyväksyessään elinvoima- ja osaamislautakunta esittää
koulutuspoliittiseen ohjelmaan muutettavaksi seuraavia kohtia:
Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja
opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -
lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan
myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään
aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti
puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota
vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja
puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria
kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä"
korvataan sanalla "toiminnasta".
Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" 2. kappaleen 1.
lauseesta."
Inna Rokosa kannatti Hanhelan esitystä. Toivomusponsiesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon pitämisestä
asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Perustelut
Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma
ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä, luo opetukselle
painopisteitä sekä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen, ammatillisiin,
alueellisiin ja valtakunnallisiin muutostarpeisiin. Koulutuspoliittisella
ohjelmalla luodaan edellytyksiä jatko-opintoihin. Koulutuspoliittisen
ohjelman tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategiasta, jossa on
asetettu koulutus ja osaaminen kärkitavoitteeksi. Ohjelman painopisteitä
ovat hyvinvointi, osaava henkilöstö, yhteisöllinen toimintakulttuuri,
turvallinen ja terveellinen ympäristö, digitaaliset palvelut ja
opetusteknologia sekä kestävä tulevaisuus.
Koulutuspoliittisen ohjelman on laatinut moniammatillinen työryhmä,
johon kuuluivat seuraavat henkilöt:
Apulaispormestari Johnna Loukaskorpi, puheenjohtaja
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki
Kehitysjohtaja Tuula Hoivala
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen
Lehtori Arto Kauppinen
Johtaja Taru Kuosmanen
Palvelupäällikkö Pia Mikkola
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto
Vastaava rehtori Ville Raatikainen
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
Apulaisrehtori Tuula Vatanen
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Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari
Suunnittelija Heljä Tokas, sihteeri
Leena Tiainen, sihteeri
Koulutuspoliittinen ohjelma viedään kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.
Tiedoksi
Kh
Liitteet

1 Elosa_22.5._Koulutuspoliittinen_ohjelma_2019-2025
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§ 61
Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektin rahoittaminen
Oppisopimusrahastosta (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3575/02.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi ja asiakkuusjohtaja Pirjo Järvinen, puh. 050
555 5526, etunimi.a.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektille
myönnetään 275 000 euroa oppisopimusrahastosta.
Projekti toteutetaan ajalla 2019 - 2021.
Projektien etenemisestä raportoidaan lautakunnalle vuosittain.
Perustelut
Oppisopimusrahaston 20.10.2014 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan
rahaston varojen käytöstä päättää elinvoima- ja osaamislautakunta
(entinen osaamis- ja elinkeinolautakunta). Rahaston sääntöjen mukaan
varoja myönnetään oppisopimustoiminnan kehittämiseen.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työelämässä tapahtuvaa koulutusta,
joten työelämän muutoksesta nousevat uudet osaamistarpeet ovat koko
ajan näkyvissä koulutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa sovitetaan yhteen tutkintojen
perusteiden vaatimuksia, opiskelijan oppimis- ja osaamistarpeita sekä
työpaikan osaamisvaatimuksia.
Valtaosa oppisopimusopiskelijoista on 20 vuotta täyttäneitä ja yli puolet
on 30 vuotta täyttäneitä. Näillä opiskelijoilla on usein jo jokin tutkinto
suoritettuna ja tarve on täydentää osaamista osatutkinnolla tai tutkinnon
osalla, mikä parantaa uudelleen työllistymistä ja mahdollistaa nopean
valmentautumisen tehtävästä toiseen siirtymisessä. Osatutkintojen ja
tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuus on lisännyt työelämän
kiinnostusta oppisopimuskoulutukseen ja koulutuksen
yhteiskehittämiseen. Kansallisella tasolla on tunnistettu tarve kehittää
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niin sanottua jatkuvan koulutuksen mallia elinikäisen osaamisen
tarpeisiin. Aikuisten muunto- ja täydennyskoulutuksella on yhä
merkittävämpi rooli koulutuspalveluissa. Koulutusten
sisältöjen ja toteutuksen ajantasaisuus vaikuttavat koulutuskysyntään.
Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektissa on
tavoitteena luoda työelämän muutokseen pohjautuva ammatillisen
koulutuksen uudistamisjärjestelmä, joka mahdollistaa
koulutusvalikoiman jatkuvan uudistamisen ja muotoilun. Tulevaisuuden
työelämässä koulutuksen on mahdollistettava opiskelijoiden yksilölliset
valinnat ja vastattava työpaikkakohtaisiin tarpeisiin.
Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli on osa Tredun strategisen
ohjelman toteuttamista ja liittyy uuden oppimispalvelujen ekosysteemin
rakentamiseen Tampereen seutukunnalla.
Projektin tavoite
Projektin tavoitteena on tuotteistaa ja pilotoida yhdessä
oppisopimustyönantajien kanssa oppisopimuskoulutukseen soveltuvia
tutkinnon osia, jotka vastaavat tiedossa olevaan ja ennakoituun
koulutuskysyntään sekä mallintaa oppisopimusmuotoiseen
aikuiskoulutukseen asiakaslähtöinen ja ketterä tuotekehitysprosessi ja -
malli ja vakiinnuttaa se osaksi Tredun toimintajärjestelmää. Pyrkimyksenä
on kokeilla myös innovatiivisia koulutusratkaisuja.
Kustannustehokkaan tuotekehityksen avulla lisätään koulutuksen
työelämävastaavuutta, laatua, työnantaja- ja opiskelijatyytyväisyyttä ja
läpäisyä sekä vahvistetaan Tredun roolia työ- ja elinkeinoelämän
kehittämiessä ja innovaatiotoiminnan tukemisessa. Aikuisten
osatutkintotavoitteinen koulutus tuottaa myös tehokkaasti
suorituspisteitä ja vaikuttaa suotuisasti suoritusrahoitukseen.
Projektin toteutus
Asiakastyössä esiin tulleiden oppisopimuskoulutustarpeiden muotoilua
varten Treduun rakennetaan pysyvästi toimivat tuotekehityspajat.
Pajatoimintaa varten suunnitellaan toimiva tuotteistusprosessi, joka
kuvataan ja ohjeistetaan. Tuotteistusprosessi mallinnetaan jatkuvan
oppimisen tarpeisiin palvelutarjonnan kehittämisalustaksi. Asiakkaat
osallistetaan palvelumuotoiluun asiakaslähtöisillä toimintatavoilla.
Tuotteistuspajatoiminnasta muodostuu osa Tredun
laadunhallintajärjestelmään liittyvää koulutuspalvelujen
uudistamiskäytäntöä.
Tutkinnon osista ja osatutkinnoista rakennetaan asiakkaille
palvelutarjotin, joka mahdollistaa koulutuspalvelujen vaivattoman
löytämisen ja moniin tarpeisiin taipuvan käytön. Osatutkinnoista
kehitetään palvelumuotoilun avulla moduuleja, joissa sisällöistä osa
vakioidaan, ja joita voidaan muilta osin räätälöiden asiakkaan
osaamistarpeen mukaisesti. Pilottituotteita kokeillaan yhdessä
asiakasyritysten kanssa.
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Projekti toteutetaan ajalla 2019 - 2021. Projektille laaditaan vuosittain
toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Hankkeen
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Tredun yritys- ja
työnantajapalvelut. Lisäksi hankkeeseen osallistetaan
oppisopimustyönantajia, Tredun oppisopimuskoulutusta
suunnittelevia opettajia ja alojen vastuukehittäjiä sekä koulutuspäälliköitä.
Rahoitus
Projektin rahoitustarve on yhteensä 275 000 euroa, joka jakaantuu
kolmelle vuodelle seuraavasti: vuodelle 2019 rahoitusta tarvitaan 68 000
euroa, vuodelle 2020 tarve on 147 000 euroa ja vuodelle 2021 tarve on 60
000 euroa.
Tiedoksi
Pirjo A Järvinen, Liisa Klinge, Raija Mäkelä,Tuula Hoivala, Anne
Nousiainen, Karoliina Hartman, Piritta Haapahuhta, Arto Vuojolainen
/konserniohjausyksikkö
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§ 62
Lehtorin virkojen perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen ammatillisen
koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3447/01.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Kallioinen
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 Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen
palveluryhmään perustetaan perusteluissa esitetyn
mukaisesti 111 lehtorin virkaa 1.8.2019 alkaen.
Perustelut
Lain ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531 § 118 mukaan
koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa
huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia
opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta
henkilöstöä.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen organisoitumisessa ja
toimintaympäristössä on viime vuosien aikana tapahtunut useita
merkittäviä muutoksia.
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu aloitti toimintansa 2013 osana
Tampereen kaupungin toisen asteen koulutusta, kun Pirkanmaan
koulutuskonserni-kuntayhtymän Pirkanmaan ammattiopisto sekä
Pirkanmaan aikuisopisto ja Tampereen kaupungin, Tampereen
ammattiopisto yhdistettiin. Koulutuksen järjestäjänä toimii tällä hetkellä
isäntäkuntamallilla Tampereen kaupunki.
Laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018. Laissa on
yhdistetty aiemmat lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja uuden lain keskeisenä
lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Osana
ammatillisen koulutuksen reformia on tehty muun muassa laaja
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tutkintouudistus, lisätty työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja jokaiselle
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma.
Tredussa on 30.4.2019 tilanteen mukaan 646 opettajaa, joista toistaiseksi
voimassa olevassa palvelussuhteessa on 514. Vakituisista opettajista on
lehtoreita 189 ja päätoimisia tuntiopettajia 325. Toiminnan
vakiintumattomuuden vuoksi Tredussa on lehtorien virkojen täyttämistä
tarkasteltu kriittisesti ja uusia virkoja on täytetty vain yksittäistapauksissa.
Tavoitteena Tredussa on, että vakituisista opettajista noin 70 prosenttia
olisi lehtoreita ja 30 prosenttia päätoimisia tuntiopettajia. Päätoimisten
tuntiopettajien määrä, noin 30 % opettajista sekä määräaikaiset ja
sivutoimiset tuntiopettajuudet mahdollistavat edelleen liikkumavaran
mahdollisissa henkilöstötarpeen muutoksissa.
Tämän hetkisen sekä ennakoidun opettajatarpeen perusteella
lehtoraatteja tulisi olla 210 enemmän nykyiseen verrattuna. Täyttämättä
olevia lehtorin virkoja on 99, joten tämän lisäksi on tarpeen perustaa
111 uutta lehtorin virkaa. Lukumäärää arvioitaessa on otettu huomioon
muun muassa tulevien vuosien ennustettu eri alojen opiskelijamäärä,
jossa on myös ennakoitu alan tulevaisuusnäkymät sekä työelämän
kasvava jatkuvan oppimisen tarve.
Tällä hetkellä täyttämättä olevat ja uudet lehtorien virat tultaisiin
täyttämään siirtämällä nykyisiä vakituisia, päätoimisia ammattiaineiden
tai yhteisten opintojen tuntiopettajia kyseisiin virkoihin. Lehtorin viran
täyttämisen perusteena on vakiintunut tarve kokoaikaiselle (tällä hetkellä
1500 tuntia/vuosi) opettajalle ja täyttämistä tulee edeltää vähintään
viiden vuoden päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhde.
Järjestelystä ei aiheudu lisäkustannuksia, sillä kyseisten
vakituisten tuntiopettajien palkkasummissa ei ole eroja ja henkilöstökulut
sisältyvät talousarvioon.
Perustettavien ammatillisen koulutuksen lehtorin virkojen osalta yhteiset
tiedot:
Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen
koulutuksen palveluryhmä
Nimike: lehtori
Palvelussuhteen laji: virka
Hinnoittelu: OVTES osio C, liite 1
Työaikamuoto: vuosityöaika
Esimies: koulutuspäällikkö
Asema: muu
Kustannuspaikka: opetuksen kustannuspaikat 134121-134998.
Perustettavan viran palkka vaihtelee OVTESin mukaisesti
hinnoittelutunnuksittain koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset on
määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista, 14.12.1998/986.
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Hallintosäännön 43 §:n perusteella viran perustamisesta päättää
lautakunta alaisessaan toiminnassa.
Tiedoksi
Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Outi Kallioinen, Satu Kuivasto,
Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Tredu henkilöstöasiat, Palkat1
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§ 63
Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:65/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Pauliina Aittala
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, 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 päätös strategiarahoituksesta
17.4.2019
Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös strategiarahoituksesta 17.4.2019
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§ 64
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouskäsittely
Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Raimo Kouhia, Minna
Löytty-Rissanen, Juho Ojares ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 65 Sähkö- ja automaatioalan oppilastyökalujen hankinta Treduun,
26.04.2019
§ 73 Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoiden suoja- ja
työvaatteet, 15.05.2019
§ 63 Maahanmuuttajien osaamiskeskus -projektiorganisaation
täydentäminen, 18.04.2019
§ 64 Muutos Target-projektin ohjausryhmässä, 23.04.2019
§ 72 Hyvinvointiteknologiaa ammatillisille opettajille -projektin
toteuttaminen, 15.05.2019
Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 4 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Hierojan
erikoisammattitutkinto, osatutkinto Kipupotilaan toimintakyvyn
edistäminen- tutkintokoulutus, 18.04.2019
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§ 65
Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman avustushakemus vuodelle 2019
TRE:2101/12.01.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Vuoden 2019 Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman
toteuttamista tuetaan 20.000 euron avustuksella.
Avustus maksetaan vuoden 2019 elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän avustuksiin
varatusta määrärahasta, kustannuspaikka 154051.
Perustelut
Tampereen yliopisto on osoittanut Tampereen kaupungille
tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyöryhmän puolesta
avustushakemuksen vuoden 2019 ”Korkeakouluopiskelijaksi
Tampereelle” -tapahtumasta aiheutuvien tilakustannusten kattamiseksi.
Avustushakemus on 20.000 euroa. Tapahtuma järjestettiin Tampere-
talossa 14.5.2019.
Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma on järjestetty
Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen
ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä
vuodesta 2015 lähtien. Toukokuussa 15.5.2018 järjestettyyn
tapahtumaan osallistui noin 5400 toisen asteen opiskelijaa, opinto-
ohjaajaa ja opettajaa eri puolilta Suomea.
Tapahtuma markkinoi Tamperetta opiskelijaystävällisenä kaupunkina ja
tuo esiin korkea-asteen koulutuksen opiskelumahdollisuuksia
Tampereella. Tampereen kaupunkistrategiassa yhdeksi toiminnalliseksi
tavoitteeksi on asetettu kaupungin vetovoiman vahvistaminen Suomen
suosituimpana opiskelukaupunkina ja yhteistyön tiivistäminen
oppilaitosten kanssa tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi. Tässä
mielessä avustus on strategianmukaista toimintaa huomioiden erityisesti
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tapahtuman kasvava osallistujavolyymi. Tapahtuman kohderyhmään
kuuluvat korkeakouluopinnoista kiinnostuneet opiskelijat, joille jatko-
opintoihin hakeutuminen on seuraavana lukuvuotena ajankohtaista.
Tampereen kaupunki on tukenut tapahtuman järjestämistä vuosina 2016
(Osaamis- ja elinkeinolautakunta 28.1.2016, § 19), vuonna 2017
(Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.2.2017, § 27) sekä vuonna 2018
(Elinvoima- ja osaamislautakunta 13.6.2018 § 74) 20.000 euron
avustuksella.
Kaupungin avustus tapahtuman toteuttamiseen esitetään
myönnettäväksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen yrityspalvelut
ja edunvalvonta -palveluryhmän "muut avustukset" määrärahasta.
Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.
Avustuksen maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin
avustustoiminnan yleisiä periaatteita.
Tiedoksi
Kaisa Keskitalo (Tuni), Timo Antikainen, Maija Sihvonen, Piritta
Haapahuhta
Liitteet

1 elosa 22.5.2019_Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman
avustushakemus
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§ 66
Tampereen kaupungin osallistuminen Tampereen Nuorkauppakamarin TeknologiaUra-
tapahtuman 2019 kustannuksiin
TRE:3478/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211 279, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunki myöntää avustusta Tampereella 5.11.2019 järjestettävään
Tampereen Nuorkauppakamari ry:n TeknologiaUra -tapahtumaan 5000
euroa.
Avustus maksetaan Elinkeinoasiat -palveluryhmän kustannuspaikalta
154051.
Kokouskäsittely
Atte Tahvola esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jussi
Kuortti kannatti Tahvolan esitystä. Palautusesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Perustelut
TeknologiaUra on Tampereen Nuorkauppakamarin järjestämä
tapahtuma, jonka tarkoitus on tarjota nuorille realistista kuvaa
teknologiateollisuudesta opiskelupaikkana ja työnantajana.
Tapahtumassa nuori voi tutustua sekä alan työpaikkoja tarjoaviin
yrityksiin että alan koulutustarjontaan.
TeknologiaUra -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 lähtien ja
tapahtuman 10-vuotista taivalta juhlistava tapahtuma järjestetään
Tampere-talossa 5.11.2019. Tavoitteena on saada mukaan perusasteelta
ja toisen asteen koulutuksesta yhteensä noin 2000 oppilasta. Tampereen
lisäksi kävijöitä on mm. Jyväskylästä, Porista, Lahdesta ja Parkanosta.
Tampereesta on tavoitteena on olla uudistuvan teollisuuden ja
menestyvän yritystoiminnan edelläkävijä. Viimeisten kahden vuoden
aikana eräs teknologiateollisuutemme haasteita on ollut pula osaavista
työntekijöistä. TeknologiaUra-tapahtuma tukee nuorten kannustamista
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teknologia-aloille, mikä luo perustaa sille, että teknologiapainotteisilla
aloilla on riittävästi työvoimaa ja osaajia myös tulevaisuudessa.
Tiedoksi
TeknologiaUra/Eero Niiniharju, Timo Antikainen, Tiia Joki, Maija Sihvonen,
Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta
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§ 67
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 20 FinAl 2.0 -projektin budjetin tarkentaminen, 25.04.2019
§ 29 Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen -
projektin toteuttaminen, 14.05.2019
§ 30 FINAL 2.0 2019-2020 (Finland - Alberta) -projektin toteuttaminen,
14.05.2019
Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 101 Oma elämä -ryhmätoiminnan hankinta (sidosyksikköhankinta),
02.05.2019
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Muutoksenhakukielto
§56, §57, §58, §59, §63, §64, §67
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§60, §61, §62, §65, §66
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

