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Stenhäll Jaakko, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Grönberg Tea, sihteeri
Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja
Auvinen Jarkko
Eskola Vesa
Hanhela Milka
Heinämäki Anna-Kaisa
Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus
Kouhia Raimo
Kuortti Jussi
Lähde Leo
Löytty-Rissanen Minna
Ojares Juho
Rajala Petri
Rantanen Teppo, Johtaja
Roihuvuo Johanna
Rokosa Inna
Räihä Tuomo
Saari Regina, Työllisyysjohtaja
Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja
Söderström Päivi
Toivanen Johanna, Viestintäsuunnittelija
Turkia Kirsti
Viljanen Kirsti
Wigelius Ari, Valtuutettu
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§ 129
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 130
Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Johanna Roihuvuo (varalle
Inna Rokosa).
Perustelut
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 18.11.2019.
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§ 131
Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:
kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki tämän kokouksen ajaksi
toimitusjohtaja Harri Airaksinen § 137 ajaksi
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§ 132
Ajankohtaiskatsaus
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:
Työllistämisen edistämisen kuntakokeilu / Regina Saari
Lukioverkko / Jorma Suonio
Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman valmistelun
tilannekatsaus / Anna-Kaisa Heinämäki
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§ 133
Tredun ja yhteistoiminta-alueen kuntien välisten osaamisen kehittämisen
kumppanuussopimusten hyväksyminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6731/00.01.02/2019
Valmistelijat / 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 Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Hyväksytään ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien
kanssa tehdyt osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset
perusteluissa esitetyn mukaisesti.
Osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset korvaavat aiemmin
laaditut yrittäjyyskasvatus- ja yritystoimintapalveluja koskevat
kumppanuussopimukset.
Perustelut
Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 §
136 Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, aluepalvelumallin.
Aluepalvelumalliin liittyviä osaamisen kehittämisen
kumppanuussopimuksia on valmisteltu ja solmittu yhteistoiminta-alueen
kuntien kanssa vuoden 2019 aikana.
Kumppanuussopimuksilla on sovittu koulutusyhteistyöstä, yhteistyöstä
koulutukseen ohjaamisessa, työllistävien polkujen organisoimisesta sekä
yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisestä. Kumppanuustoiminta
sisältää lisäksi muun muassa asiakas- ja kumppanuustilaisuuksien
järjestämisen sekä kuntakohtaisen kumppanuusryhmän tehtäväsisällön.
Seuraavat kunnat ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat
kumppanuussopimukset:
- Kangasalan kaupunki
- Lempäälän kunta
- Nokian kaupunki
- Oriveden kaupunki
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- Pirkkalan kunta
- Pälkäneen kunta
- Ylöjärven kaupunki
Osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset sisältävät pääosin
samat asiat kuin aiemmin kuntien kanssa solmitut yrittäjyyskasvatus- ja
yritystoimintapalveluja koskevat sopimukset, jotka on
tarkoituksenmukaista päättää ja korvata nyt laadituilla sopimuksilla.
Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää kuntayhteistyötä
koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten
hyväksymisestä.
Tiedoksi
Outi Kallioinen, Pirjo A Järvinen, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Regina
Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Erja Luttinen, Raija Mäkelä, Maija
Kirvesoja, Kati Ylä-Mäihäniemi, Virve Kovanen
Liitteet

1 Liite elosa 13.11.2019 Lempäälä Tredu kumppanuussopimus
2 Liite elosa 13.11.2019 Nokia Tredu kumppanuussopimus
3 Liite elosa 13.11.2019 Orivesi Tredu kumppanuussopimus
4 Liite elosa 13.11.2019 Pirkkala Tredu kumppanuussopimus
5 Liite elosa 13.11.2019 Pälkäne Tredu kumppanuussopimus
6 Liite elosa 13.11.2019 Ylöjärvi Tredu kumppanuussopimus
7 Liite elosa 13.11.2019 Kangasala Tredu kumppanuussopimus
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§ 134
Tredun strategiarahoitushankkeiden muutos (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6802/02.04.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja
kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan muutosta
strategiarahoituspäätöksiin
(OKM/105/521/2018) Ohjauksen kehittäminen ja Teknologia-alan
koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän
kanssa hankintojen tekemiseen haetaan jatkoaikaa 31.5.2020
saakka ja tarkennetaan hankkeet päättyviksi 31.8.2020.
(OKM/41/521/2019) Tilojen ja laitteiden uudistaminen sekä
Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen
kehittäminen hankintojen tekemiseen haetaan jatkoaikaa 31.3.2020
saakka.
Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän johtaja valtuutetaan
täydentämään ja allekirjoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle
laadittavat muutoshakemukset.
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään 20.6.2018 (dnro OKM/105
/521/2018) ja 17.4.2019 (dnro OKM/41/521/2019) myöntänyt Tampereen
kaupungille, Tampereen seudun ammattiopistolle strategiarahoitusta
seuraavasti:
2018 päätöksessä 1 196 000 euroa: Ohjauksen kehittäminen 700 000
euroa, Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 96 000
euroa ja Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen
yhteistyössä työelämän kanssa 400 000 euroa. Myönnetyn avustuksen
käyttöaika on 1.6.2018 - 31.12.2020, poislukien urheilijoiden ammatillisen
koulutuksen kehittäminen 1.6.2018-31.12.2019. Opetus- ja
kulttuuriministeriölle on 30.9.2018 mennessä toimitettu pyydetysti
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tarkennettu strategiarahoituksen toteutus- ja taloussuunnitelma, jossa
toteutusaikatauluksi on kaikkien hankkeiden osalta ilmoitettu 1.6.2018-
31.12.2019.
2019 päätöksessä 1 400 000 euroa: Tilojen ja laitteiden käytön
uudistaminen 500 000 euroa, Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin
liittyvän osaamisen varmistamiseen 700 000 euroa ja
Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen
kehittämiseen 200 000 euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on
1.1.2019-31.12.2020.
Strategiarahoituksen ehdoissa todetaan, että kalusteiden, laitteiden,
koneiden ja järjestelmien hankinnat ja investoinnit tulee toteuttaa
viimeistään käyttöajan puolivälissä hankesuunnitelman
mukaisesti. Strategiarahoitushankkeiden 2018 ja 2019 hankinnat tulee
saadun ohjeistuksen mukaan toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestäjän hakemuksesta
perustellusta syystä muuttaa strategiarahoituksen käyttötarkoitusta ja -
aikaa sekä ehtoja.
Vuoden 2018 strategiarahoitushankkeessa Ohjauksen kehittäminen, on
perustettu eri toimipisteisiin opiskelijoiden tukemiseksi Kampus-
Kohtaamoita, jotka tarjoavat opiskelijoille matalan kynnyksen ohjausta,
elämänhallinnan tukea, tietoa ja helposti saavutettavissa olevia aikuisia.
Hankkeessa on tehty varhaisen tuen malli sekä rakennetaan data-
analyysiä, jolla voidaan ennustaa keskeyttämisvaarassa olevia
opiskelijoita. Edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyy hankintoja ja
ostopalveluita, joita on tarpeen tehdä vielä vuoden 2020 puolella.
Tällaisia hankintoja syntyy muun muassa data-analyysin kehittämiseen
liittyvistä ostopalveluista, Kampus-Kohtaamoiden kalustamiseen
liittyvistä hankinnoista sekä varhaisen tuen malliin ja haasteellisten
opiskelijoiden ohjaukseen liittyvän seminaarin järjestämisestä
aiheutuvista ostopalveluista.
Ohjauksen kehittämisen hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa
hankintojen tekemiseen 31.5.2020 saakka. Samalla päivitetään hankkeen
uudeksi päättymisajaksi 31.8.2020.
Vuoden 2018 strategiarahoitushankkeessa Teknologia-alan koulutuksen
valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa, on
kehitetty muun muassa valimoalan työelämälähtöistä koulutuksen
toteutusmallia, teknologia-alan verkostomaista osaamiskeskustoimintaa
(teknologia-alan osaamisekosysteemi) sekä tehty tunnetuksi teknologia-
alan nykyaikaista työtä ja työympäristöä perusasteen yläluokkalaisille ja
heidän vanhemmilleen alojen vetovoiman lisäämiseksi. Hankkeen
tavoitteiden toteuttamiseen liittyy vielä hankintoja muun muassa
yrityksille, oppilaitoksille, korkeakouluille, kuntien elinkeinokehittäjille ja
muille teknologia-alan toimijoille suunnatun tilaisuuden järjestämisestä.
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Lisäksi tehdään teknologia-alan yleismarkkinointia hankkimalla Tredun
rekka-autoihin teippauksia ”Teknologia-aloilta huippuosaajia” sekä
mahdollisia muita pieniä ostopalveluita.
Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä
työelämän kanssa -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa
hankintojen tekemiseen 31.5.2020 saakka. Samalla päivitetään hankkeen
uudeksi päättymisajaksi 31.8.2020.
Vuoden 2019 strategiarahoitushankkeessa Tilojen ja laitteiden käytön
uudistaminen, tehdään uudistuksia ja muutoksia Tredun
opetusympäristöihin mm. toimipisteiden lakkauttamisesta johtuen.
Kiinteistöjen muutostyöt tehdään yhteistyössä Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja
Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
suuri osa tilamuutoksista oli tarkoitus toteuttaa syksyn 2019 aikana.
Tilamuutoksiin sisältyy muun muassa palveluiden ja laitteistojen
hankintaan liittyviä toimenpiteitä. Yhteistyökumppaneiden antaman
tarkennetun aikataulun mukaan kiinteistöihin liittyviä muutostöitä ei
pystytä toteuttamaan syksyllä 2019 ja lakkautettavien toimipisteiden
osalta mahdollisia väistötiloja joudutaan käyttämään vielä maaliskuulle
2020 saakka. Merkittävä osa toimitilakuluista ja hankinnoista siirtyy
toteutettavaksi alkuvuodesta 2020.
Tilojen ja laitteiden uudistaminen -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä
jatkoaikaa hankintojen tekemiseen 31.3.2020 saakka.
Vuoden 2019 strategiarahoitushankkeessa Lentokoneasennuksen
ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen, seitsemän
koulutuksen järjestäjän verkosto kehittää lentokoneasennuksen
koulutusta yhteistyössä ja erikseen sovittujen vastuualueiden mukaisesti.
Tredu on mukana vastuukehittäjänä huolto-organisaation digitaalisen
huollonhallintajärjestelmän kehittämisessä, simuloidun huolto-
organisaation käsikirjan laatimisessa ja digitaalisia ilma-alusten
järjestelmiä mallintavien ohjeistojen ja laitteiden kehittämisessä sekä
järjestelmiin liittyvän oppimateriaalin, harjoitusten ja käytännön kokeiden
valmistelussa. Näihin kehittämisosa-alueisiin liittyy hankintoja ja
ostopalveluita, joita ei ehditä toteuttaa syksyn 2019 aikana, koska
kehittämistyö on riippuvaista myös muiden verkoston toimijoiden
aikatauluista.
Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen
kehittäminen -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa hankintojen
tekemiseen 31.3.2020 saakka.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää
lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä
tehtävistä.
Tiedoksi
Tuula Hoivala, Raija Mäkelä, Anne Nousiainen, Mikko O Turunen
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§ 135
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun kansainvälisyysohjelma (yhteistoiminta-alueen
asia)
TRE:6840/00.01.02/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Kallioinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun kansainvälisyysohjelma
merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun strateginen ohjelma
hyväksyttiin elinvoima- ja osaamislautakunnassa 14.11.2018 § 120.
Strategiseen ohjelmakokonaisuuteen sisältyy erillisohjelmana muun
muassa kansainvälisyysohjelma.
Kansainvälisyysohjelma ohjaa Tredun kansainvälisyyden kokonaisuutta ja
toimii johtamisen välineenä.
Ohjelma sisältää neljä Tredun kansainvälisyystoiminnan ja kehittämisen
painopistealuetta kuluvan strategiakauden aikana. Strategisilla
painopistealueilla vahvistetaan Tredun kansainvälistymistä
jokapäiväisessä toiminnassa ja osaamisen kehittämisessä.
Painopistealueita ovat:
Kansainvälistä osaamista jokaiselle
Monikulttuuriset osaajat voimavaraksi
Laadukkaat kumppanuudet ja verkostot
Kehittyvä osaamisvienti
Tredun kansainvälisyysohjelman toteutumista arvioidaan osana
strategian toteuttamissuunnitelmaa sekä Tredun laatuohjelmaa.
Tiedoksi
Helena Koskinen, Tuula Hoivala, Maija Kirvesoja, Kati Ylä-Mäihäniemi,
Virve Kovanen
Liitteet

1 Liite elosa 13.11.2019 Tredun kv-ohjelma
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§ 136
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Hallintopalvelujohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen
ammatillinen koulutus
§ 1 Virtuaalisten onnistumistarinoiden pienhankinta Tampereen seudun
ammattiopistolle, 31.10.2019
Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 188 Tampereen seudun ammattiopiston muistiotositteiden laatimiseen
oikeuttaminen, 31.10.2019
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§ 137
Tampereen seudun matkailustrategia 2020-2025
TRE:6861/00.01.02/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Airaksinen
Valmistelijan yhteystiedot
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 etunimi.
sukunimi@tampere.fi, toimitusjohtaja Harri Airaksinen, puh. 040 504
1215, etunimi.sukunimi@businesstampere.com
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Tampereen seudun matkailustrategia 2020-2025 hyväksytään.
Perustelut
Tampereen kaupungin tavoitteena on olla Pohjoismaiden vetovoimaisin
elämyskaupunki vuonna 2030. Tämä kokonaisuuden tavoittelemiseksi
tehdään toimia laajalla rintamalla niin suurtapahtumien, muiden
tapahtumien, laadukkaiden kulttuuritapahtumien kuin muiden elämysten
saamiseksi ja kehittämiseksi alueella. Lisäksi tärkeä tavoite on
kansallisten ja kansainvälisten matkailijamäärien kasvattaminen
lisäämällä alueen matkailun ja saavutettavuuden edellytyksiä sekä
markkinoimalla kaupungin ja koko alueen vahvuuksia ja
vetovoimatekijöitä.
Visit Tampere Oy on Tampereen kaupungin matkailuyhtiö. Yhtiö on
elinkeinoyhtiö Business Tampereen tytäryhtiö. Visit Tampere Oy:n
tavoitteena on matkailumarkkinointitoimenpiteiden toteuttaminen sekä
matkailun edistämisen toimenpiteet yhdessä laajan
kumppanuusverkoston kanssa.
Tampereen seudun matkailustrategia on valmistunut. Valmistelusta on
vastannut Visit Tampere Oy. Strategia on esitelty lautakunnalle
kokouksessa 9.10.2019.
Matkailustrategialla on luotu toimialalle yhteinen tilannekuva, visio ja
strategiset tavoitteet toimeenpanon tueksi. Näin voidaan tehdä
tarkoituksenmukainen työnjako sekä kohdentaa voimavaroja
vaikuttavasti elinvoiman kasvattamiseksi.
Matkailustrategiaa on valmisteltu yhteistyössä seudun yritysten,
sidosryhmien ja matkailutoimijoiden kanssa keväästä alkaen.
Työskentelytapoina ovat olleet sidosryhmäkysely ja -haastattelu, työpajat,
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Visit Tampereen hallitustyöskentely ja henkilöstöpäivät. Prosessissa on
ollut mukana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n johtava asiantuntija Nina
Vesterinen.
Strategiatyötä on voinut arvioida ja kommentoida kaikille avoimessa
online-kyselyssä. Visit Tampere Oy:n hallitus on myös osaltaan
hyväksynyt asiakirjan.
Tiedoksi
Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Iiina Ojala, Harri Airaksinen, Jari
Ahjoharju
Liitteet

1 Tampereen seudun matkailustrategia 2020-2025
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§ 138
Avustushakemus retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen
Näsijärven jäälle kaudelle 2019-2020
TRE:6859/12.04.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Antikainen
Valmistelijan yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279 ja suunnittelija
Tatjaana Julin, puh. 040 0297 956, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Hiking Travel, Hit Ky:lle myönnetään 20.000 euron avustus
retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen
Näsijärvellä 2019–2020.
Avustuksen saajalla on radan kunnossapitovastuu ja vastuu käyttö- ja
käyttäjäturvallisuudesta.
Avustukset maksetaan Elinkeinopalvelut -
palveluryhmän kustannuspaikalta 154051.
Perustelut
Hiking Travel, HIT Ky on osoittanut Tampereen kaupungille 35.000 euron
tukihakemuksen Näsijärven retkiluisteluradan auraamisesta ja
hiihtolatujen toteuttamisesta talvikaudella 2019–2020. Yritykselle on
myönnetty avustusta vuodesta 2011 lähtien retkiluisteluradan
ylläpitämiseksi Näsijärvellä. Vuonna 2018 elinvoima- ja
osaamislautakunta myönsi Hiking Travel Hit Ky:lle 20.000 euron
avustuksen retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen
toteuttamiseen Näsijärvellä (Elosa 14.11.2018, § 127).
Luisteluradan kävijämäärän on arvioitu kymmenkertaistuneen vuoden
2011 jälkeen. Reitistön maksuton käyttö edistää kaupungin
virkistyksellisiä, imagollisia sekä matkailullisia arvoja ja tavoitteita.
Retkiluisteluradan ns. perusosuus on noin viisi kilometriä, mutta sen
pituus ja kunnossapitoaikataulu riippuu kunkin talven jäätilanteesta.
Edellistalvena reitti eteni länteen lähelle Särkänniemeä ja itään
Aitolahden suuntaan. Siilinkarille toteutettiin myös pistorata. Hiihtoladut
tulisivat kulkemaan pääsääntöisesti retkiluisteluradan vieressä.
Jäällä tapahtuvalle liikunnalle on paljon kysyntää tamperelaisten
ulkoilijoiden ja kuntoliikkujien piirissä. Näsijärven reitistö edistää myös
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Tampereen tavoitteita kasvattaa kaupungin vetovoimaa matkailu- ja
elämyskaupunkina. Matkailun osalta painopisteinä ovat luonto- ja
järvimatkailun kehittäminen sekä pimeän ajan toiminnan laajentaminen
Tampereella. Näsijärvelle toteutettava reitistö edistää suoraan
matkailulle asetettuja tavoitteita. Keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelut
ovat matkailijoille helposti markkinoitavissa ja saavutettavissa.
Näsijärvelle toteutettavan reitistön toteutukseen liittyvä tukihakemus
siirrettiin vuonna 2017 käsiteltäväksi elinvoima- ja osaamislautakunnassa,
koska Näsijärven reitistö edustaa pimeän ajan toiminnan ja matkailun
kehittämisen kannalta keskeistä kehitysaluetta. Palveluntuottajan arvion
mukaan ulkomaalaisten käyttäjien määrä radalla on useita tuhansia
vuosittain. Järvimatkailun kehittäminen ja palvelutarjonnan lisääminen
talvikaudelle tukee kaupungin tavoitteita kasvattaa matkailijamääriä
myös ympärivuotisesti. Tämän vuoksi on perusteltua, että kaupunki
avustaa palvelun tuottajaa toiminnasta aiheutuvissa kustannuksissa.
Kaupungin avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustuksen saajalla
on kaikkinainen radan kunnossapitovastuu. Lisäksi avustuksen saaja
vastaa radan käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta. Mikäli Hiking Travel, HIT
Ky ei täytä kaupungin asettamia edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus
peritään takaisin.
Tiedoksi
Hiking Travel HIT Ky, Pekka P. Paavola, Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo
Rantanen, Timo Antikainen, Tatjaana Julin, Maija Sihvonen
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§ 139
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Kilpailukykyjohtaja
Päätösehdotus
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 195 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tampereen
Teollisuusosa Oy:lle / K.K., 05.11.2019
§ 199 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös / Touhula
Varhaiskasvatus Oy / J.T., 05.11.2019
§ 200 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Touhula
Varhaiskasvatus Oy:lle / P.H. jatkopäätös, 05.11.2019

