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Tampereen kaupunkiseudun kunnat:
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 
Seudun asukasmäärä on nyt n. 400 000, josta Tampereen osuus n. 240 000.

Järjestäytynyttä yhteistyötä vuodesta 2007 lukien. Yhteistyötä organisoi ja fasilitoi 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Sivistyksen edustajista koostuu ns. SeutuHypa eli seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä.

Aikaansaannoksia opetuksessa ja kasvatuksessa mm:
- seutuopsit ja -vasut

- seutuvertailut: vaka, perusopetus, lukio
- Osake: seudullinen kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämispalvelu ja hanketoiminta

- sähköinen oppimateriaalituotanto
- tutortoiminta

- Tredu (ammatillinen koulutus)

Tuorein seudullinen yhteistyöhanke: Ovela-työryhmä (oppivelvollisuuden laajentumisen toimeenpano)
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Ovelaan liittyviä yhdessä tunnistettuja toimenpiteitä:

1. Talousarvioon varattavat määrärahat (joko jo varattu ja/tai vuoden 2021 mta:ssa)
2. Ovelasta aiheutuvien kustannusten erillisseuranta kirjanpidossa

3. Oppimateriaali- ym. hankinnat
4. Työvälineet, suojavälineet ja varusteet (ammatillinen)

5. Tietokoneet
6. Hallintosääntöjen ym. ohjeiden muutokset (mm. valvontaan, ohjaukseen ja ratkaisuvaltaan 

liittyvien toimivaltojen määrittely)
7. Nivelvaiheiden tarkastelu ja tarvittavat toimenpiteet

8. Viestintä, tiedotus
9. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, infot ym.

10. TUVA-koulutuksen rakenteen luominen vuoden 2021 kuluessa
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Opetuksen järjestäminen TUVAssa – miten?

Tampereen kaupunkiseudulla on useita 2. asteen oppilaitoskampuksia. Kangasalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä (kohta 
myös Nokialla) kunnan lukio ja Tredu ovat samalla tontilla / samassa rakennuksessa.

Nyt opetuksen järjestäminen (esim. Ylöjärven Valo-koulutuskeskus) on samalla kampuksella hajautettua:
- perusopetuksella on LISÄOPETUS

- lukiolla LUVA
- ammatillisella VALMA.

Kun TUVAN tarkoitus yhdistää em. koulutukset opiskelijan näkökulmasta yhdeksi kokonaisuudeksi,
mikä edellä mainituista opetuksen järjestäjistä vastaa TUVAN kokonaisuudesta?

Tuntuisi oudolta, että eri opetuksen järjestäjät vastaisivat vain TUVAN osakokonaisuuksista 
eikä mikään taho koko TUVAN kokonaisuudesta. Näin voisi syntyä paikallinen tilanne, jossa jotakin

TUVA-koulutuksen osaa ei tarjoa yksikään.

TUVA-luonnoksessa (luku 3.5) viitataan koulutuksen järjestäjän tarjoamiin koulutuksen osiin.
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TUVA-koulutuksen osat ja valinnat synnyttävät paljon yksilöllisiä ratkaisuja

Yhteinen koulutuksen osa: 
● Opiskelu ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa) 

Valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi: 
● Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa) 

● Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa) 
● Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa) 

● Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa) 
● Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa) 

● Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa) 

TUVASSA syntyy suuri määrä yksilöllisiä ja sisällöiltään eri mittaisia opintopolkuja. Ei välttämättä kahta samanlaista.
Miten opintojen ohjaus ja seuranta pysyy opettajan/opon hanskassa? Tai jonkun muun hanskassa.

Miten vapaasti (tai millä rajauksilla) opiskelijalle voidaan tarjota eri valintamahdollisuuksia?
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Miten edellä mainitut pulmat voitaisiin ratkaista?

Opetuksen järjestäjien keskinäinen TUVA-sopimus?
- kootaan toimintoja ja resursseja yhteen 

- sovitaan vastuista, kustannusten jaosta ja laskutuksesta, koska resurssit ovat kunkin opetuksen järjestäjän 
omassa talousarviossa (opiskeluviikolle laskennallinen hinta)

- sovitaan opetuksen järjestämisen koordinaatiosta (vetäjästä)
- tämä malli voisi sopia siis kampuksille, jolla jo toimii useampia opetuksen järjestäjiä

Mitä muita vaihtoehtoja on?
Yksittäinen opetuksen järjestäjä tarjoaa omaa pakettiaan, joka ei välttämättä pidä sisällään 

kaikkia TUVA-koulutuksen osia.

Johtopäätökset tässä vaiheessa:
Selvitettävää ja tekemistä piisaa. Etenkin, jos TUVASSA eri opetuksen järjestäjien toimintoja

kootaan aidosti yhdeksi kokonaisuudeksi. 
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