
                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 13.12.2018  

82 § SEUTUOPISTOARVIOINNIN TULOSKÄSITTELY SIIRTYI EDELLEEN 
 
Seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten vaikutusten arvioinnin laatiminen ja 
jatkotoimenpiteistä päättäminen hyväksyttiin kuntayhtymän vuoden 2018 tavoitteeksi 
yhtymäkokouksen toimesta joulukuussa 2017. Arvioinnissa päätettiin huomioida myös Oriveden 
opistoratkaisu ja Kangasalan kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa.  

Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 15.11.2018, hylkäsi luonnoksen ja 
palautti sen konsulteille uudelleen valmisteltavaksi. Asiaan palattiin työryhmän kokouksessa 
13.12.2018. Työryhmä oli saanut konsulttien uudistaman luonnoksen esityslistan liitteenä ja Pirkan 
opiston ohjausryhmä oli ehtinyt käsitellä sen 11.12.2018. 

Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti edelleen 13.12. olla hyväksymättä seutuopistojen rakenne- ja 
toimintauudistusten arviointiluonnosta ja palautti sen jälleen uudelleen valmisteltavaksi FCG 
Konsultointi Oy:n konsulteille. Kokouksessa sovittiin konsulttien kanssa kehitettävistä ja korjattavista 
asioista. Uusi arviointiraportin luonnos toimitetaan kuntayhtymälle ja työryhmälle 9.1.2019 
mennessä ja asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi hyvinvointipalvelujen työryhmän 17.1.2019 
kokouksessa. 

83 § DIGITALISAATION EDISTÄMINEN VAATII SUUNNITELMALLISUUTTA 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kävi lähetekeskustelun digitalisaation edistämisestä todeten, että 
digitalisaation edistäminen seututasoisena yhteistyönä edellyttää jatkossa sekä suunnitelmallisuutta 
että koordinaatiota. Tärkeää on kyetä määrittämään kehittämiskohteista ne, joita voidaan edistää 
parhaiten yhteistyöllä ja laatia sen jälkeen suunnitelma etenemisestä. Tärkeää olisi myös laatia 
tilannekuva siitä, mitä kunnilla on juuri nyt meneillään omien digiohjelmiensa puitteissa. Keskustelun 
aikana tunnistettiin haasteeksi se, että kuntien resurssit digitalisaation edistämisessä ovat erilaiset. 
Edistämistyö vaatii toimialalähtöisyyttä ja tiivistä yhteistyötä tietohallinnon kanssa muussakin kuin 
perustietotekniikassa. 

Kokouksessa sovittiin, että hyvinvointipalvelujen työryhmä kerää kunnittain digitalisaation 
nykytilatiedot ja palaa aiheeseen vuoden 2019 alussa.  

85 § SEUDULLISEN VARHAISKASVATUKSEN TIEKARTAN TOIMEENPANO KÄYNNISSÄ 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsitteli seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 
toimeenpanoa ja hyväksyi uudistetun toimeenpanosuunnitelman. Tiekartan toimenpiteistä käsiteltiin 
seudullisen tavoitetason asettamista yksityiselle tuotannolle sekä perhepäivähoidon palvelusetelin 
valmistelua. 
 



                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

Hyvinvointipalveluiden työryhmä päätti, että seudullista tavoitetasoa ei aseteta kuntien erilaisen 
tilanteen johdosta, mutta yksityisen tuotannon osuus otetaan jatkossa vuosittaiseen seurantaan 
varhaiskasvatuksen seudullisen vertailun yhteydessä. Kuntien tilanne yksityisen 
varhaiskasvatustuotannon osalta oli 30.9.2018 seuraava: 
 
Kangasala:  yksityinen tuotanto 24 %, kunnallinen 76 % 
Lempäälä:  yksityinen tuotanto 15 %, kunnallinen 85 % 
Nokia:  yksityinen tuotanto 20 %, kunnallinen 80 % 
Orivesi:  yksityinen tuotanto 6 %, kunnallinen 94 % 
Pirkkala:  yksityinen tuotanto 27 %, kunnallinen 73 % 
Tampere:  yksityinen tuotanto 23 %, kunnallinen 77 % 
Vesilahti:  yksityinen tuotanto 4 %, kunnallinen 96 % 
Ylöjärvi:  yksityinen tuotanto 19 %, kunnallinen 81 % 
 
Perhepäivähoidon palveluseteliin liittyvästä esiselvityksestä on vastannut seudullinen 
varhaiskasvatuksen ryhmä. Hyvinvointipalvelujen työryhmälle esiteltiin seudullisesti laadittu 
tilannekatsaus tarkoituksella saada työryhmän näkemys valmistelun jatkamisesta. Katsauksen 
esittelyn jälkeen hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti esittää kuntajohtajakokoukselle, että 
perhepäivähoidon palvelusetelin seudullista valmistelua ei jatkettaisi vuoden 2019 aikana. 
 

86 § VIISIVUOTIAIDEN MAKSUTTOMAN VARHAISKASVATUKSEN KOKEILU  
 
Kokouksessaan 15.11.2018 hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti, että seudullisesti laaditaan koonti 
ministeriön lanseeraaman kokeilun arvoiduista kustannuksista. Kustannustaulukko oli esillä 
kokouksessa ja todettiin, että seudullisesti kokeiluun ei lähdetä. Muutamat seudun kunnat ovat 
kokeiluun lähdössä. 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmän lokakuun kokouksessa palataan lukio- ja kampusyhteistyön 
teemoihin.  
 
Kokouksessa olivat läsnä: 
 

Kuosmanen, Taru johtaja  Tampere, pj. 
Lehtinen, Nina sivistysjohtaja  Lempäälä, vpj. 
Viitasaari, Tuija kasvatus- ja opetuspäällikkö  Tampere 
Aalto-Ropo, Anni varhaiskasvatuksen johtaja  Kangasala 
Savisaari, Lauri kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Tampere 
Pikka, Pauliina sivistysjohtaja  Nokia 
Hursti, Matti sivistysjohtaja  Ylöjärvi 
Mattila, Mia kasvatus- ja opetusjohtaja  Orivesi 
Rönnholm, Harri hyvinvointijohtaja  Pirkkala 
Halonen, Kati hyvinvointijohtaja  Kangasala 



                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

Helimo, Matti henkilöstön edustaja  Tampere 
Mäkelä, Niila tietohallintokoordinaattori  Tampere 
Kankkonen, Satu kehittämispäällikkö  TKS, esittelijä, siht. 
 

 
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 


