
SOPIMUS YHTEISESTA TOIMIELIMESTA AMMATILLISEN KOUTUTUKSEN VIRANOMAISTEHTAVIEN

HOITAMISESSA

1. Sopimuksen osapuolet

1. Tampere
2. lkaalinen
3. Kangasala

4. LempddlS

5. Nokia

6. Orivesi
7. Pirkkala

8. Pdlkine
9. Ruovesi

10. Vesilahti
11. Virrat
12. Yl6jervi

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on jarjestee sopijakunnissa voimassa olevan

lainsdiddnndn mukaista ammatillista koulutusta Tampereen kaupungille

myOnnetyssa jarjestemisluvassa maaratyn koulutustehtavan mukaisesti.

Sopimuksella sovitaan niista ehdoista, joiden mukaisesti sopijapuolet antavat

ammatillisen koulutuksen tehtevet Tampereen kaupungin jerjestettavaksi'

Sopijakunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisena

toimielimine toimii Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta'

Sopimuksen mukaisia tehtavia hoitaessaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain

(4IO/2Ol5l51 5:n mukaisena vastuukuntana. Timi sopimus on kuntalain 52 5:n

mukainen sopimus kuntien yhteisesta toimielimeste.

Tampereen kaupungin tehtava ammatillisen koulutuksen vastuukuntana perustuu

opetus- ja kulttuuriministeriiin my6ntemaen ammatillisen koulutuksen jdrjestemis-

lupaan ja siihen liittyvidn koulutustehtavaan.

Tame sopimus korvaa 1.1.2013 voimaan tuleen sopimuksen ammatillisen

koulutuksen yhteistoiminta-alueesta, jollei jdljempane tassa sopimuksessa muuta

mainita. sopimuksen uudistamisen taustalla on Tampereen kaupungin toimintamallin

uudistus. Sopimuksen perustarkoitus siiilyy ennallaan.



3. Yhteinen toimielin ja sen kokoonpano

Kuntalain mukaisena yhteisend toimielimend toimii Tampereen kaupungin elinvoima-
ja osaamislautakunta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoonpanoon (11 jasenta) lisetaan muiden

sopijakuntien valtuustojen yhteense valitsemat 6 jesenta ja jokaiselle

henkildkohtainen varajdsen. Muiden sopijakuntien valitsemat jasenet osallistuvat
yhteistoiminta-aluetta koskevaan piit6ksentekoon lautakunnassa.

Lautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi,

ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin paata.

Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan'

4. Hallinto ja pSatiiksenteko

Elinvoima- ja osaamislautakunta on Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva

toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta tdssd sopimuksessa tarkoitetut
kunnan viranomaisen tehtevat.

Hallinnossa ja peet6ksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin sdint6jd,

meardyksia ja ohjeita.

Lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta la toimeenpanosta

huolehtii Tampereen kaupunki.

Johtavana viranhaltijana ja esittelijana toimii Tampereen kaupungin hallintoseann6n

mukainen viranhaltija.

Lautakunta voi peettea toimivaltaansa kuuluvan asian siirtSmisesta ratkaistavaksi

viranomaiselle, joka tamen paet6ksenteon osalta toimii lautakunnan alaisuudessa.

Lautakunnan jasenille toimitettavan esityslistan lisaksi yhteistoiminta-aluetta

koskeva esityslista ja pdytekirja toimitetaan kunkin sopijakunnan nimeimiille

vira n h a ltija lle.

Mikeli Tampereen kaupungin hallintosadnt6e muutetaan sopimuksen kohteena

olevien viranomaistehtavien jerjestemisen osalta, kuulee Tampereen kaupunki

sopijakuntia ennen muutosta.

Tampereen kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus lautakunnan

tekemiin kuntalain mukaisiin pditciksiin.



5. Yhteisen toimielimen tehtevet

Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtevdt ja ratkaisuvalta yhteistoiminta-
asioissa ovat:
1. jarjestaa ammatillista peruskoulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta,
tycillisyyspalveluja ja oppisopimuskoulutusta sekd edistid osaamista, elinkeinoja ja

ty6llisyytte,
2. vastata kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen

maerittelyste sekd kou lutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta,

3. paettaa ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella,

4. hyvaksye ammatillista koulutusta koskeva koulutuksen jdrjestijdkohtainen

opetussuunnitelma,
5. nimeta ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnat,
6. asettaa ammatillisen koulutuksen monijaseninen toimielin, joka paettaa

opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, maaraaikaisesta

erottamisesta, asuntolasta erottamisesta seka opiskelusta pidattamiseste,

7. asettaa toimielin tai useampia toimielimid ammattiosaamisen naft6ien
suunnittelua ja toteuttamista varten ja paettaa toimielimen muista tehtaviste,

toimintatavoista ia paatdksenteosta seka toimielimen jdsenille maksettavista

palkkioista ja

8. Deettea muista lainsaadann6ssi ammatillisen koulutuksen jerjestajiille saadetyista

tehtaviste.

6. Muu yhteistoiminta

Tampereen kaupunki kdy vuosittain kaikkien sopijakuntien kanssa neuvottelut, joissa

kdsitelldin palveluverkkoa ja palvelutarjontaa yhteistoiminta-alueella'

7. Siirtynyt henkiliistii

pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymen palveluksessa ollut henkil6std siirtyi

' Tampereen kaupungin palvelukseen L'I.20L3 alkaen' Henkil6st6 siirtyi

ty6sopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta

koskevien meereysten mukaisesti. Lisdksi henkil6st6n siirtymisessd sovelletaan

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaista palvelussuhdeturvaa'

8. Tilat

SopijapuoletomistavatyhdessaTREDU-Kiinteist6tOy-nimisenyhti6n,jokaon
muodostettu sulauttamalla Pirko-Kiinteistdt Oy, TAO-Kiinteist6t Oy ja KOY Yl6jarven

Koulutuskeskus kombinaatiofuusiolla yhdeksi yhti6ksi. Yhtidn tarkoituksena on

omistaa, hallita ja vuokrata koulutustoiminnan kaytdsse olevia oppilaitos-

ympirist6jen kiinteistdje irtaimistoineen seke tuottaa ja jirjestdii ndiden kiinteist6jen

omistukseen, hallintaan ja yllapitoon liittyvia palveluita. Yhti6n omistukseen on



sulautumisjArjestelylla siirtynyt ammatillisen koulutuksen kiiytt66n tarkoitettu
tilaomaisuus ja muu varallisuus.

Yhtid toteuttaa tarvittavat uudisrakennus-, laajennus-, peruskorjaus- ja
perusparannusinvestoinnit kaikissa ammatillisen koulutuksen keytt66n tarkoitetuissa
tiloissa. Pirko-Kiinteistdt Oy:n kautta yhti6lle siirtynyt rahavarallisuus on kaytetty
ndihin investointeihin.

9, Tuotantovelineet ja muu irtain omaisuus

Pirkanmaan kou lutuskuntakonsernin kuntayhtyman irtaimistoluettelon mukaiset,
yhteistoiminnan palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja laaditun luettelon mukaiset
tuotantovelineet ja muu irtain omaisuus siirtyivdt vastikkeetta Tampereen kaupungin

hallintaan ja omistukseen kaytetteveksi yhteistoiminnan palvelutuotannossa, kuten

1.1.2013 voimaan tulleessa sopimuksessa on sovittu. Siirrettyjen tuotantovilineiden
ja irtaimen omaisuuden arvoa ei lisdti yhteistoiminnan tuotantovdlineiden ja

irtaimen omaisuuden arvoon suunnitelman mukaisia poistoja laskettaessa.

10. Toimipisteiden seilyttdminen

Koulutuksen jerjeste.iena Tampereen kaupunki on sitoutunut ammatillisen

koulutuksen toimipisteiden siilytt6miseen 3I.12.2OL7 asti. Tavoitteena on toiminnan
jatkaminen myds sen jSlkeen. Jatkumisen edellytyksena on, etta ltiydetdin sellaisia

toisen asteen koulutuksen strategisia kehiftamislinjauksia, jotka ovat jarjestettavisse

taloudellisesti kannattavasti.

Toimioisteiden muutoksista samoin kuin niissa annettavan koulutuksen merkittdvista

muutoksista neuvotellaan valmistelun aikana toimipisteen sijaintikunnan kanssa

tavoitteena yhteisen nikemyksen l6ytaminen paikallisen koulutustarpeen

tyydyttemisesta ja sen taloudellisista reunaehdoista. Peetdksentekoon liitete5n

sijaintikunnan asiasta antama lausunto.

11. Talous ja taloudenhoito

Talous ja talouden hoito on osa Tampereen kaupungin talousarviota,

taloussuunnittelua ja kirjanpitoa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan on tehtave Tampereen kaupunginvaltuustolle

esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien

ta loussu un n itelm a ksi.

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus

esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoltteista, suunnitelluista toimenpiteista ja

rahoituksesta. Tete varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan



talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessd ja hWeksytty talousarvio ja
-suunnitelma 15.1. mennessi.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttamet meerarahat
ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen tuloilla. Talousarvio on laadittava siten,

etta edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan
teht5vissa ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota.

Tilikauden aikana mahdollisesti hWSksyttavien talousarviomuutosten on

perustuttava midrdrahojen, tuloerien seki tavoitteiden osalta toiminnan tai
palveluiden kaytdn taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo

tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvioon tehtevista muutoksista
pddttdd Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava

sopijakunnille tiedoksi riittdvin ajoissa ennen kaupunginvaltuuston
talousarviokokousta.

12. Kustannustenjaon periaatteet

Valtiolta ammatillisen koulutuksen jdrjestdmiseen saatava yksikk6hintarahoitus

kayteteen kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen iarjestamiseen.
Ammatillisen koulutuksen muut toimintatuotot kohdennetaan koulutukseen ja sita

tukevaan kehittdmiseen.

yhteistoiminnan hallinnon kustannukset muodostuvat henkil6st6kuluista ja yhteisen

toimielimen kustannuksista. Hallinnon kustannukset rahoitetaan yksikkdhinta-

rahoituksella.

Sopijakuntien mahdollisesta osallistumisesta kiinteistdkuluihin sovitaan erikseen.

13. Asiakkailta perittavet maksut

yhteistoiminta-alueen asiakasmaksujen kerddmisesta vastaa Tampereen kaupunki.

14. Asiakastietojen kdsittely

Tampereen kaupunki on ollut henkildtietolain tarkoittama rekisterinpitaje 1.1.2013

alkaen.

Ennen 1.1.2013 syntyneiden asiakastietojen osalta oikeudet ja velvoitteet sailyvat

ennaf f aan aikaisemman L.L2OI3 voimaantulleen yhteistoimintasopimuksen

mukaisina.



15. Asiakirjahallinta

Tampereen kaupunki huolehtii elinvoima- ja osaamislautakunnan asiakirjojen
arkistoimisesta voimassa olevan lainsaedenn6n ja erillisen arkistointisuunnitelman
mukaisesti.

15. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Muutoksista paatetaan sopijakuntien yhtipitf,villd peatdksilla.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritdin ratkaisemaan sopijapuolten vdlisilld

neuvotteluilla. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pWdetddn Suomen Kuntaliiton
lausunto.

Jos yhteisymmerrystA ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa.

18. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Tama sopimus tulee voimaan L.6.2OI7 1a on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten

kaupunginvaltuustot ovat hyvdksyneet sopimuksen pddt6ksillidn:

Tampereen kaupunginvaltuusto 24.4.2017 5 103

lkaalisten kaupunginvaltuusto 24.4.2017 S 11

Kangasalan kunnanvaltuusto 29.5.2017 5 55

Lempidf dn kunnanvaltuusto 26.4.2017 I39
Nokian kaupunginvaltuusto 15.5.2017 5 58

Oriveden kaupunginvaltuusto 15.5.2017 5 30

Pirkkaf an kunnanvaltuusto 24.4.2OL7 I 57

Palkeneen kunnanvaltuusto 15.5.2017 S 37

Ruoveden kunnanvaltuusto 12.6.2017 E 8L

Vesif ahden kunnanvaltuusto 24.4.2OL7 I 25

Virtain kaupunginvaltuusto 29.5.20L7 I 39

Yl6jarven kaupunginvaltuusto 22.5.2017 5 50

Sopimus tulee muiden kuntien osalta voimaan, vaikka jokin sopimuskunta ei siti
mahdollisesti hyvdksyisikddn.

Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Kullakin sopijakunnalla on oikeus irtisanoa

tame yhteistoimintasopimus omalta osaltaan ilmoittamalla siitd kirjallisesti muille

kunnille vdhintian yhte vuotta aikaisemmin. lrtisanoutuminen tapahtuu aina

kalenterivuoden vaihtuessa. lrtisanomisen jelkeen sopimus jde voimaan



jiiljellejiievien kuntien kesken. Mikeli Tampereen kaupunki irtisanoo sopimuksen,
katsotaan kuitenkin sopimus paettyneeksi.
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