YHTYMÄHALLITUS 11.6.2019/LIITE 1
Ammattiopisto Tavastian ja Panssariprikaatin välinen yhteistyösopimus 2019 - 2021
Viite: Ammattiopisto Tavastian vierailu Panssariprikaatissa 22.5.2019
1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS
Tällä sopimuksella sovitaan Ammattiopisto Tavastian (Tavastia) ja
Panssariprikaatin (PSPR) välisen yhteistyöstä vuosina 2019 - 2021.
Yhteistyön
tavoitteena
on
sopijaosapuolten
osaamisen
ja
aluevaikuttavuuden
vahvistaminen
sekä
yhteistyötä
tukevien
toimintamallien rakentaminen. Sopimuskauden tärkeimpänä tavoitteena on
Tavastian opiskelijoiden ja varusmiespalvelusta suorittavien koulutuksen
edistäminen. Yhteistyöllä haetaan todellista lisäarvoa ja vaikuttavuutta
tuottavia ratkaisuja edellä mainitulle kohderyhmälle.
Keskeisenä asiana nähdään molemminpuolinen sopijaosapuolen
osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen tavoitteiden
saavuttamisessa. Sopimuskaudella kartoitetaan myös molemminpuolista
tukeutumismahdollisuutta sopijaosapuoleen palkatun henkilöstön
koulutuksen täydentämisessä.
2. SOPIJAOSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat:
Ammattiopisto Tavastia
PL 30, 13101 HÄMEENLINNA

Panssariprikaati
PL 5, 13710 PAROLANNUMMI

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Heini Kujala
Rehtori
heini.kujala@kktavastia.fi

Evl Tommi Marttinen
Koulutusosaston päällikkö
tommi.marttinen@mil.fi

Sopijaosapuolet sitoutuvat edistämään yhteistyötä sopimuksessa sovitulla
tavalla.
Sopijaosapuolet sitoutuvat myös siihen, että yhteisellä päätöksellä
yhteistyöhön on mahdollista ottaa mukaan muita osapuolia.
3. YHTEISTYÖMUODOT
Sopimus sisältää seuraavia yhteistyömuotoja:
1. Sopijaosapuolten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen
2. Sotilaskoulutuksessa saavutetun
tunnustamisen kehittäminen

osaamisen

tunnistamisen

ja

3. Sopijaosapuolten koko henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien
kartoittaminen

4. Tavastian tarjoamien opiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen
Varusmiesten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavien
sekä
palkatun
henkilöstön
informointi
opiskelumahdollisuuksista, henkilökohtainen opintojen ohjaus
varusmiespalveluksen aikana sekä muut opintoja edistävät
toimet.
5. PSPR:n tarjoamien koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen
Tavastian opiskelijoiden informointi varusmiespalveluksen ja
naisten
vapaaehtoisen
asepalveluksen
toteuttamismahdollisuuksista
sekä
tiedon
jakaminen
puolustusvoimista työnantajana.
6. Hankeyhteistyö
Yhteistyö erikseen sovittavalla tavalla hankevalmistelussa ja
hankkeiden
toteuttamisessa
ja
PSPR:a
koskevat
tutkimusluvat.
4. OHJAUS, AIKATAULU JA RAPORTOINTI
Yhteistyön koordinoinnista vastaa ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään
kaksi
kertaa
vuodessa.
Ohjausryhmä
hyväksyy
vuosittaiset
toimintasuunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista. Sopijaosapuolet voivat
tarvittaessa kutsua ohjausryhmän kokouksiin muuta omaa henkilöstöään.
Kolmansien tai muiden osapuolten osallistumisesta sovitaan erikseen
ohjausryhmässä.
Ohjausryhmään kuuluvat:
TAVASTIA:
Rehtori
Uraohjaaja
Telog-osaston koulutuspäällikkö

PSPR:
Apulaiskomentaja
Esikuntapäällikkö
Koulutusosaston päällikkö

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA KESTO
Sopimus tulee voimaan 1.7.2019 alkaen ja se on voimassa 31.12.2021
saakka. Kumpikin sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti.
Sopimuksen uudistamisesta sovitaan ohjausryhmässä vuoden 2021
aikana.
6. ALLEKIRJOITUKSET
Sopimuksesta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijaosapuolelle.
Parolannummella

11.6.2019

AMMATTIOPISTO TAVASTIA

PANSSARIPRIKAATI

________________________

___________________

Heini Kujala

Tero Ylitalo
Eversti
Prikaatin komentaja

Rehtori

AMMATTIOPISTO TAVASTIAN JA PANSSARIPRIKAATIN VÄLISEN
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Viitteet:

1. Tavastian ja PSPR:n yhteistyösopimus 2019 - 2021, allekirjoitettu 11.6.2019
2. Ohjausryhmän valmistelu 2019

1. YLEISTÄ
Ammattiopisto Tavastian ja Panssariprikaatin välinen yhteistyösopimus
vuosille 2019 - 2021 tulee voimaan 1.7.2019 alkaen ja sopimuksen 1.
pykälän mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 esitetään tässä
asiakirjassa.
Vuoden 2019 toimenpidesuunnitelmaan on valittu toimintamuodot, jotka
on valmisteltu ja valittu osapuolten välisissä työkokouksissa (2. viite).
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma on käsitelty osapuolten johdon
toimenpitein ja vahvistettu ohjausryhmässä. Tällöin on pyritty jo ennalta
varmistumaan siitä, ettei sopijaosapuolen mahdollisuutta koulutuksen
toteuttamiseen estä sopijaosapuolen ulkopuolinen peruste, esimerkiksi
koulutuksessa käsiteltävä ns. kolmannen osapuolen informaatio tai muu
vastaava syy. Pääosa toimintamuodoista on kirjattu ilman sitovia
aikarajoja.
Muutoin sopijaosapuolet tai heidän alaisensa yksiköt (vast.) voivat
yhteistyösopimuksen hengessä toteuttaa sellaistakin yhteistoimintaa, jota
ei ole kirjattu tähän toimintasuunnitelmaan.
Molempien osapuolten edustajien vastuulla on tällöin tunnistaa sellaiset
rajoittavat tekijät, jotka eivät ole yhteistyösopimuksen mukaisia. Näitä
rajoittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi liiketaloudelliset tekijät,
kolmansien osapuolten käyttöön antama informaatio, puolustushallinnon
sisäisten asioiden julkisuusrajoitteet, tilaturvallisuus- ja
pääsyoikeuskysymykset, työ- ja palvelusturvallisuutta vaarantavat tekijät
sekä tiedottaminen keskeneräisistä tai toista osapuolta koskevista
asioista. Mahdolliset tähän kohtaan liittyvät epäselvyydet käsittelee
ohjausryhmä.
2. SOVITTU YHTEISTOIMINTA VUONNA 2019
Yhteistoimintamuodoiksi on sovittu seuraavat:
1. Sotilaskoulutuksessa saadun osaamisen ja koulutuksen
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeen laatiminen ja
käyttöönotto (Tavastia).
- ohjeen käyttöön oton tukemiseksi PSPR pyrkii kuvaamaan
erikseen rajattavan osan varusmieskoulutuksen

2.
3.

4.

5.

koulutussuunnitelmista siten, että kuvaus helpottaa soveltuvan
koulutuksen tuottaman osaamisen tunnistamista (PSPR)
Opiskelijarekrytoinnin suunnittelu ja toteuttaminen (PSPR).
Sopijaosapuolten organisaatiotuntemuksen lisääminen
järjestämällä seminaareja, luentoja tms. PSPR:n palkatulle
henkilökunnalle ja Tavastian henkilöstölle erikseen sovittavina
ajankohtina.
selvitetään Panssariprikaatin teknisen henkilöstön
jatkokouluttamisen mahdollisuudet osana Tavastian
koulutustarjontaa
Lääkintähenkilöstön jatkokoulutuksen kehittäminen

Yksityiskohtaisempi toimenpidetaulukko vastuuhenkilöineen on esitetty
liitteessä 1.
3. MUUT ASIAT VUONNA 2019
Toimintasuunnitelman vahvistamisen mukaisesti ohjausryhmän edustajat
voivat luovuttaa toiselle sopijaosapuolelle muuta aineistoa, jonka voidaan
katsoa edistävän yhteistyösopimuksen mukaista keskinäistä tietämystä ja
ymmärrystä. Aineiston luovuttamiseen pätee se, mitä kohdassa 1 on
mainittu mahdollisista rajoituksista.
Mahdolliset muutokset toimintavuoden aikana esittävät
koulutustapahtumien toteuttavat yksiköt (vast.) ja osallistujia lähettävät
yksiköt (vast.). Muutokset on annettava tiedoksi viiveettä myös oman
organisaation ohjausryhmän edustajalle. Mahdolliset muutoksista
aiheutuvat ristiriidat käsittelee ohjausryhmä.
Ohjausryhmän seurantakokous suunnitellaan lokakuulle 2019, tarkka
ajankohta sovitaan ohjausryhmässä erikseen. Seurantakokouksessa
pyritään myös sopimaan valmisteluiden aloittamisesta vuoden 2020
yhteistoiminnan osalta.
Toimintasuunnitelmaa on laadittu ja allekirjoitettu kaksi (2) kappaletta,
yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
Parolannummella 11.6.2019
Ohjausryhmän puolesta:

Rehtori

Heini Kujala

Ammattiopisto Tavastia
LIITE 1

Apulaiskomentaja
Eversti
Panssariprikaati

Toimenpidetaulukko vastuuhenkilöineen.

Karri Heikinheimo

TAVASTIA

PSPR toimintasuunnitelma 2019

LIITE 1
1 (1)

TOIMENPIDETAULUKKO VASTUUHENKILÖINEEN
Toimenpide

Toteutus

TAVASTIAN
vastuu-henkilöt

PSPR:n
vastuuhenkilöt
Evl Tommi
Marttinen,
kapt Niklas
Lehto

Vuoden 2019
toiminnan
kuvaus
Käyttöönotto
2019 kuluessa.

Sotilaskoulutuksessa
saadun osaamisen ja
koulutuksen osaamisen
tunnistamisen ja
tunnustamisen ohjeen
tekeminen ja käyttöön
otto
Opiskelijarekrytoinnin
jatkaminen ja
tehostaminen
PSPR:n saapumiserittäin
kouluttamien BC/140h
kuljettajien
jatkokouluttaminen
kotiutumisen jälkeen
tavoitteena
ammattipätevyys ja
logistiikka-alan tutkinto

PSPR:n on
toimittanut
koulutusohjelmat
2019 Tavastialle

Rehtori Heini
Kujala
Tutkintokohtaisesti
koulutuspäälliköt

Opintomessut
kahdesti vuodessa
PSPR:ssa
Suunnittelu
käynnistetään
toimialakohtaisesti
välittömästi.
Pohjautuu PSPR:ssa
annetun
kuljettajakoulutuksen
100%:n
hyväksiluettavuuteen.

Uraohjaaja Taru
Vierimaa

Sopijaosapuolten
organisaatiotuntemuksen
lisääminen järjestämällä
seminaareja, luentoja
tms. PSPR:n palkatulle
henkilökunnalle ja
Tavastialle henkilöstölle
erikseen sovittavina
ajankohtina

Henkilökunnan
täydennyskoulutuspäivät 20.21.8. PSPR
Tutustuminen
PSPR:n järjestämiin
opinto- ja
rekrymessuihin 20.21.8.
Mahdollisuuksien
kartoittaminen ja
koulutuksen
suunnittelu

Uraohjaaja Taru
Vierimaa

Terveydenhoitoalan
yhteistyö PSPR SOTLK - Tavastia

Koulutuspäällikkö Kapt Niklas
suunnittelu 2019
Irmeli Elo
Lehto, Suunn
Mari Saario
SOTLKE,
Ksh Jutta
Sarakangas
PARTERVAS

Lyhyet perusteet
PSPR:n palkatulle
henkilöstölle aiheina
esim. Hitsauksen
perusteet ja
nostoapuuvälineet ja
niiden tarkastaminen
Lääkintämiesten ja
kenttäsairaanhoitajien
jatkokoulutuksen
kehittäminen

Soskur:t Pia
Tauru ja EijaRiitta Häyhä
Koulutuspäällikkö Kapt Petteri
Teemu
Keskinen
Vepsäläinen

Evl Tommi
Marttinen

Tavastian
pitämänä info
PSPR:n
palkatulle
henkilöstölle
Tavastian
tarjoamista
koulutusmahdollisuuksista

Teknkapt
Kari Stöd

Kartoittaminen ja
suunnittelu 2019
aikana

Rehtori Heini
Kujala

Koulpääll
Jussi Horelli
koulutuspäällikkö
Teemu
Vepsäläinen

Tavastia
markkinoi
tarjousta
ensimmäisen
kerran
kesäkuussa 2019
kotiutuville.
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Palvelusopimus
1. Sopijapuolet
Asiakas
Vanaja Koulutus Oy (jäljempänä Asiakas)
Y-tunnus: 2723 578-2
Osoite: Hattelmalantie 25, 13100 Hämeenlinna
Sopimusyhteyshenkilö: Arto Ruhala (arto.ruhala@kktavastia.fi, 050-5533564)

Toimittaja
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Y-Tunnus: 020 5303-4
Osoite: PL 30 13100 Hämeenlinna
Sopimusyhteyshenkilö: Jouni Haajanen (jouni.haajanen@kktavastia.fi, 0400505388)

Asiakas ja Toimittaja ovat yhdessä jäljempänä Sopijapuoli
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän sopimuksen
(Palvelusopimus) toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaation sisällä ja
toiselle Sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen
Sopijapuolen yhteyshenkilölle.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Vanaja Koulutus Oy on Koulutuskuntayhtymä Tavastian tytäryhtiö. Tällä
sopimuksella Toimittaja toimittaa Asiakkaalle etukäteen sovittuja
koulutuspalveluja ja niiden tukipalveluita, jotka on tarkemmin lueteltu tämän
sopimuksen kohdassa 3.

puh. 03 6581 600
Kuntayhtymän toimisto

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4
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3. Sopimuksen kohteena olevat palvelut
Toimittaja tuottaa asiakkaalle koulutuspalveluita ja muita osaamisen
kehittämispalveluita sekä koulutuksen tukipalveluita.
Koulutuspalvelut ja osaamisen kehittämisen palvelut sisältävät henkilöstö-,
vuokra-, materiaali-, ja ravitsemuskuluja. Koulutuksen tuottajina ovat Toimittajan
eri oppilaitosten toimintayksiköt ja koulutuksen tukipalvelujen tuottajina ovat
toimittajan tukipalveluista, myynnistä ja markkinoinnista sekä hallinnosta
vastaavat henkilöt.

4. Hinnat ja maksuehdot
Tukipalvelut laskutetaan neljä kertaa vuodessa toteutuneen työmäärän
mukaisesti. Koulutuksen tukipalvelut laskutetaan prosenttiosuutena Asiakkaan
vuosittaisen myyntibudjetin mukaisesti
Koulutuspalveluille sovitaan kurssikohtainen hinnoittelu, joka perustuu
koulutuksen toteuttamisen kustannuksiin. Liitteessä 1 määritellään hinnoittelu ja
budjetointiperusteet myytäville palveluille.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

5. Sopimuksen voimassaolo
Palvelusopimus tulee voimaan 1.8.2019 lähtien, kun molemmat Sopijapuolet ovat
allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimittajalla on oikeus
vuosittain tarkistaa palvelujensa hinnoittelu. Molemminpuolinen irtisanomisaika on
kolme kuukautta.
6. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi
kummallekin Sopijapuolelle. Tämä sopimus korvaa aikaisemmat Asiakkaan ja
Toimittajan väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset tai ehdot sopimuksen
kohteesta.

Hämeenlinnassa

.

.2019

Vanaja Koulutus Oy

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

________________________

________________________

Arto Ruhala

Jouni Haajanen

toimitusjohtaja

kuntayhtymän johtaja

puh. 03 6581 600
Kuntayhtymän toimisto

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4
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LIITE Hinnoitteluperusteet

HINNOITTELUPERUSTEET KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TUOTTAMILLE
PALVELUILLE

Avoimeen koulutustarjontaan suunnitellut koulutukset
Koulutustarjonnassa suunniteltujen koulutuksien kustannukset opetuksesta,
opiskelijahallinnosta, tiloista, materiaaleista ja tarjoiluista.


koulutuskohtaiset erittelyt on listattu talousarviota tehdessä

Koulutuksen tukipalvelut laskutetaan Vanaja Koulutus Oy:ltä


tukipalvelujen sisältämät palvelut on eritelty alla



prosenttiosuus määritellään kunkin vuoden budjetin laatimisen yhteydessä



prosenttiosuus tarkistetaan loppuvuodesta yhtiön myynnin volyymin
mukaisesti



laskutus neljä kertaa vuodessa, tasauserä vuoden viimeisenä

Mikäli koulutukseen osallistuu kuntayhtymän oppilaitosten muita opiskelijoita, joiden
rahoitus tulee toista lähteistä, laskutetaan Vanaja Koulutus Oy:ltä vain näiden
opiskelijoiden suhteellinen osuus koulutuksen kuluista.

Tilauskoulutukset
Yrityskohtaisesti tarjottaville koulutuksille määritellään kustannukset opetuksesta,
opiskelijahallinnosta, tiloista, materiaaleista ja tarjoiluista
Koulutuksen tukipalvelut laskutetaan Vanaja Koulutus Oy:ltä


tukipalvelujen sisältämät palvelut on eritelty alla



prosenttiosuus määritellään kunkin vuoden budjetin laatimisen yhteydessä



prosenttiosuus tarkistetaan loppuvuodesta yhtiön myynnin volyymin
mukaisesti



laskutus neljä kertaa vuodessa, tasauserä vuoden viimeisenä

puh. 03 6581 600
Kuntayhtymän toimisto

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4
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Kuntayhtymältä ostettavat koulutuksen tukipalvelut
sisältävät seuraavat erät:

%

Hallinto- ja ylläpitopalvelut

0,044

kustannukset
vuositasolla

47.000

-

johto ja koordinointi

Arto

-

koulutussuunnittelu, tarjousten teko

Päivi

Taloushallinto- ja it-palvelut

0,021

-

talouspalvelut (taloussuunnittelu, kirjanpito,
vakuutukset, raportointi

-

opiskelijahallinto (opiskelijarekisteri, raportointi)

-

it-palvelut

30.000
Sarastia
Päivi
IT

0,025

Markkinointi ja viestintä

27.000

-

markkinointi, esitteet ja ilmoitukset, PR-tuotteet

Outi

-

markkinointi, messut ja infot

Sara

-

www.sivut

Vuokrat

0,004

4.000

0,001

1.000

0,001

1.000

Liikevaihto

1,000

1.068.000

Yhteensä

0,9

Koulutuspalvelujen budjetointiperusteet

Toteuttajan
kustannukset

Tuottajan
kustannukset

Puitesopimuksiin perustuvat ELY:n koulutukset

92 %

8%

ELY:n rekrytointikoulutukset

90 %

10 %

Tilauskoulutukset

88 %

12 %

Täydennyskoulutukset (kovan rahan koulutukset)

88 %

12 %

-

yhtiön käyttämät toimitilat

Aineet tarvikkeet
-

toimistotarvikkeet, kalusto

Muut kulut
-

maksut, lisenssit,, kehittämiskustannukset

puh. 03 6581 600
Kuntayhtymän toimisto

110.000

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4

