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35 § AMMATILLINEN OSALLISUUS ARVIOINNIN KOHTEENA
Työryhmä kuuli tutkimusjohtaja Tiina Soinin esityksen ammatillisesta osallisuudesta Tampereen
kaupunkiseudun opetus- ja kasvatusalalla. Esitys perustui arviointiin joka Tampereen
kaupunkiseudulla laadittiin lukuvuonna 2018-2019. Arvioinnin laatiminen oli osa kaupunkiseudun
kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017-2020 toimeenpanoa sekä kasvatus- ja
opetusalan strategisen ja osallisuutta tukevan toimintakulttuuri -tavoitteen toteuttamista.
Ammatillinen osallisuus on kasvuympäristöjen ydintekijä, jolla on laajoja vaikutuksia ja siksi siitä
pitäisi pitää erityistä huolta. Ammattilaisten kokemus osallisuudesta on myös monella tapaa
keskeinen laadun tekijä kasvatus- ja opetusalalla.
Arvioinnin valmistelu aloitettiin syksyllä 2018 kouluttamalla 20 arvioitsijaa, suurin osa oli tutoropettajia tai vasu-agentteja. Kaikki Tampereen kaupunkiseudun kunnat osallistuivat arviointiin.
Arviointiin osallistuvat yksiköt valittiin kunkin kunnan sivistysjohdon ehdotuksesta. Tavoitteena oli
saada mukaan mahdollisimman kattava variaatio erilaisia varhaiskasvatuksen ja opetusopetuksen
yksiköitä. Kaikkiaan arviointiin osallistui kaupunkiseudun eri yksiköistä 951 ammattilaista, joista 36 %
oli varhaiskasvatuksen ja 64 % perusopetuksen puolelta.
Arvioinnin teema koettiin kentällä erittäin tärkeäksi ja toiveita esitettiin siitä, että dialogi jatkuisi.
Arvioinnin tuloksena saadun yksilö- ja ryhmäaineiston asettaminen rinnakkain nostaa ajatuksen siitä,
että Tampereen seudun kasvatusalan ammattilaisissa piilee valtava resurssi ammatillista osallisuutta,
jota ei vielä hyödynnetä lainkaan riittävässä määrin. Kaikkiaan aineisto kertoo potentiaalista ja
mahdollisuuksista, ammattilaiset ovat sitoutuneita ja kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä.
Tämä potentiaali olisi nyt otettava käyttöön. Keskeisenä tekijänä tässä on kehittämisosaamisen
lisäämisen joka tasolla, sekä yksittäisten työntekijöiden, työyhteisöjen että johdon ja hallinnon
tasoilla.

36 § SEUTUREITTIEN JA VIRKISTYSALUEIDEN NYKYTILA ON NYT KARTOITETTU
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli esityksen seutureittien ja virkistysalueiden kehittämisen
toimenpidesuunnitelman laatimista varten tehdystä nykytilakartoituksesta. Nykytilakartoituksen
pohjalta käynnistetään varsinaisen seutureittien ja virkistysalueiden toimenpidesuunnitelman
laadinta alkusyksystä 2019. Nykytilakartoitus laadittiin kuntakierroksen perusteella ja siinä selvitettiin
kaupunkiseudun virkistysalueiden ja reittien tilanne, etsittiin kuntien merkittävämpiä
virkistyskohteita, pyrittiin tunnistamaan virkistysalueiden ja reittien merkitys kuntalaisille sekä
tarkasteltiin luontomatkailun mahdollisuuksia kunnissa. Nykytilakartoituksen yhteydessä tehtyjen
haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että Tampereen seudun kunnissa on selvä positiivinen
tahtotila kehittää virkistysaluepalveluita, mutta se edellyttää ei vain seudullista yhteistyötä, vaan
myös järjestelyjä kuntien omassa toiminnassa. Yhteiset ja merkittävät seudulliset
virkistysaluekokonaisuudet ja reitit tunnistettiin melko helposti. Yhteistyötä tarvitaan myös
viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä ja tavoitteena on tulevaisuudessa saada seudullinen

kokonaisuus yhteiselle alustalle, josta niin kaupunkiseudun asukkaiden kuin vierailijoiden olisi
kohteet helppo löytää.

37 § SEUTUOPISTOJEN KEHITTÄMINEN JATKUU
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus on hyväksynyt seutupistojen rakenne- ja
toimintauudistuksen arvioinnin tulokset sekä kehittämisehdotukset maaliskuussa 2019. Tältä pohjalta
hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti kokouksessaan vuoden 2019 aikana käynnistää sekä
seutuopistojen yhteistyön tiivistämissuunnitelman laadinnan että nykytilakuvauksen laadinnan
taiteen perusopetuksen järjestämisen tavoista ja muodoista Tampereen kaupunkiseudulla.
Seutuopistotoiminnan kesälukukauden selvittäminen annetaan suoraan opistojen rehtoreiden
valmisteltavaksi.
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