
                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 28.3.2019  

19 § KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUOSIO LASKENUT TOISELLA ASTEELLA 
 
Tampereen kaupunkiseudun peruskoululaisille, lukiolaisille ja Tredun opiskelijoille sekä heidän 
vanhemmilleen suunnattu koulumatka- ja liikkumiskysely toteutettiin loppuvuodesta 2018. Kysely on 
alun perin kehitetty tavoitteena edistää kestäviä kulkutapoja arjen liikkumisessa ja se toteutettiin 
edellisen kerran vuonna 2015. Koulumatka- ja liikkumiskysely on osa laajempaa kävelyn ja pyöräilyn 
sekä arkiliikunnan edistämisen työtä kaupunkiseudulla. Kevään aikana on valmistumassa Seutuliike -
ohjelma, jonka yhtenä aineistona kyselyä käytetään. Ohjelmatyötä valmistaa yhteistyössä kuntien 
kanssa UKK-instituutti.  
 
Kyselyssä kerättiin tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta koulumatkalla, koulupäivän aikana ja sen 
jälkeen. Lisäksi selvitettiin vanhempien arkiliikkumista, koulujen ja oppilaitosten 
liikkumismahdollisuuksia sekä harrastusmatkoja. Koulumatka- ja liikkumiskyselyn tulokset perustuvat 
6849 vastaukseen, joista oppilaiden vastauksia oli 75 %.  
 
Tulosten perusteella peruskoululaisilla alle 3 km koulumatkoilla kävelyn ja pyöräilyn suosio on 
säilynyt vahvana vuodenajasta riippumatta. Sitä vastoin lukiossa ja Tredussa kävelyn ja pyöräilyn 
suosio on laskenut alle 1 km koulumatkoilla kolmessa vuodessa keskimäärin seitsemän 
prosenttiyksikköä. Tämän lisäksi 4-5 km koulumatkoilla kaikissa kouluasteissa tapahtunut muutos on 
bussilla, henkilöautolla ja mopolla kulkemisen kasvu, minkä seurauksena koulumatkoilla tapahtuvan 
arkiliikunnan osuus on laskenut kolmessa vuodessa noin 10 prosenttiyksikköä vuodenajasta 
riippumatta. Kyselyn tulosten perusteella on nähtävissä myös yhteys vanhempien säännöllisen 
työmatkaliikunnan ja lasten koulumatkaliikunnan välillä. Kyselyyn vastanneiden vanhempien 
työmatkaliikunta näytti lisäävän todennäköisyyttä lapsen koulumatkaliikunnalle.  
 
Koulumatka- ja liikkumiskyselyn mukaan kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi tehdyt 
toimenpiteet, kuten uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja risteysalueiden turvallisuuden 
lisääminen, ovat olleet vaikuttavia, sillä kävelyn erittäin tai melko turvalliseksi koulumatkoilla 
kokevien osuus on noussut kolmessa vuodessa 14 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä 91 % kaikista 
vastaajista kokee kävelyn erittäin tai melko turvalliseksi liikkumismuodoksi koulumatkoilla. Pyöräilyn 
osalta vastaava nousu on kaikkien kouluasteiden osalta kahdeksan prosenttiyksikköä, ollen nyt 78 %. 
 
Kevyen liikenteen koetun turvallisuuden tunteen lisääntymisestä huolimatta haasteena on alle 3 km 
koulumatkoilla tapahtuvan kävelyn ja pyöräilyn väheneminen iän myötä. Huolimatta samasta 
koulumatkan pituudesta, lukiossa ja Tredussa opiskelevilla omien lihasten käyttö koulumatkalla on 
kaikkina vuoden aikoina noin 30 prosenttiyksikköä vähäisempää ala-asteen 4-6 luokkien opiskelijoihin 
verrattuna. 
 



                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

21 § SEUDULLISTEN REITTIEN JA VIRKISTYALUEIDEN SUUNNITELMA VALMIIKSI 2019  
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti linjata, että seudullisten reittien ja virkistysalueiden 
kehittämisen toimenpidesuunnitelma laaditaan päätökseen tämän vuoden aikana kuntien 
rahoituksella. Työn kustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun suhteessa.  

Seudullisten reittien ja virkistysalueiden kehittäminen pohjautuu vuonna 2017 käynnistyneeseen ja 
MASTO-työryhmän käynnistämään viherrakenteen yleissuunnitelman laadintaan. Tämän työn 
lähtökohdat ja aikataulu oli määritelty MAL3 -sopimuksessa 2016–2019. Viherrakennetyössä 
valmisteltiin vuoden 2018 aikana koonti kuntien ylläpitämistä virkistysalueista ja -reiteistä sekä 
kartoitettiin reittien jatkuvuus kuntien raja-alueilla. 

Vuoden 2019 alussa on käynnistynyt kuntayhtymän talousarviotavoitteen mukaisesti seudullisten 
reittien ja virkistysalueiden nykytilakartoituksen laatiminen, joka tehdään kuntakohtaisesti. Työssä 
kootaan yhteen tietoa uusista ja suunnitteilla olevista hankkeista, mahdollisista ylikunnallisista 
hankkeista, reittien hoito- ja huoltojärjestelyistä ja laatuluokituksista. Sekä kartoitetaan, mikä 
merkitys luontomatkailulla ao. kunnissa on. Nykytilakartoituksen on tarkoitus olla valmiina 
toukokuussa. Syksyn työskentely on tarkoitus suunnitelman mukaan käynnistää elokuussa ideointi- ja 
kehittämistyöpajalla, jonne kutsutaan myös eri sidosryhmien edustajia. Tämän jälkeen syksyn aikana 
laaditaan varsinainen esitys toimenpidesuunnitelmaksi. Se on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä 
kuntien valitseman ohjausryhmän ja Ekokumppaneiden kanssa.  

22 § SEUTUVERTAILUJEN TIEDONKERUU ON KÄYNNISTYNYT 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kävi läpi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen 
tiedonkeruuaikataulun sekä keskusteli esitetyistä muutoksista. Vuonna 2019 tavoitteena on, että 
hyvinvointipalvelujen työryhmä käsittelee elokuun kokouksessaan samanaikaisesti molempien 
vertailujen tulokset.  
 
Esi- ja perusopetuksen tiedonkeruun osalta toimintatietojen palautuspäivä on 15.5.2019 ja 
taloustietojen osalta 7.6.2019. Varhaiskasvatuksen tiedonkeruun osalta tietojen palautuspäivä oli jo 
31.3.2019.  

23 § TOUKOKUUN KOKOUKSEN YHTEYDESSÄ PIDETÄÄN TYÖPAJA 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmän huhtikuun kokous pidetään poikkeuksellisesti Lempäälässä Virta-
kampuksella. Toukokuun kokouksen yhteydessä on MDI-konsulttitoimiston vetämä työpajaosuus 
liittyen selvitystyöhön (5-vuotiaiden maksuton ja oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus ja sen 
järjestämisen edellytykset Tampereen kaupunkiseudulla). Kesäkuussa on hyvinvointipalvelujen 
työryhmän kehittämispäivä 7.6.2019. 
 
 
 



                                                                  

                                                                     

 
 

 
 
 

Kokouksessa olivat läsnä: 
 

Lehtinen, Nina sivistysjohtaja  Lempäälä, vpj. 
Järvelä, Kristiina kasvatus- ja opetusjohtaja  Tampere 
Aalto-Ropo, Anni varhaiskasvatuksen johtaja  Kangasala 
Jorma Suonio lukiokoulutuksen johtaja  Tampere 
Savisaari, Lauri kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Tampere 
Pikka, Pauliina sivistysjohtaja  Nokia 
Mattila, Mia kasvatus- ja opetusjohtaja  Orivesi 
Rönnholm, Harri hyvinvointijohtaja  Pirkkala 
Halonen, Kati hyvinvointijohtaja  Kangasala 
Seppänen, Mika sivistysjohtaja  Vesilahti 
Helimo, Matti henkilöstön edustaja  Tampere 
Vesa, Marjo varhaiskasvatuksen johtaja  Ylöjärvi 
Kankkonen, Satu kehittämispäällikkö  TKS, esittelijä, siht. 
 

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


