KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 14.12.2017

31 § AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN
Uuden kunnan roolia tukeva tietopohja ja sen kehitystyö seudullisesti
Hyvinvointi- ja infratyöryhmien yhteisessä kehittämisohjelmassa 2017–2020 on tavoitteena kehittää
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohja, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä. Seutuyksikön
toimesta on ideoitu Hyvinvointikunta HYMY -hanke, jossa kunnan hyvinvointiroolia on tarkoitus tukea
kehittämällä enemmän kunnan uutta roolia ja ennaltaehkäisevään työhön painottuvaa tietopohjaa
(hyvinvointimittaristoa). Hanketta viedään eteenpäin MAL-verkoston, infra- ja hyvinvointipalvelujen
työryhmien ja kiinnostuksen alustavasti ilmoittaneiden tahojen kanssa.

32 § SEUDULLINEN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISEN TIEKARTTA
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kävi kokouksessa lähetekeskustelun seudullisen varhaiskasvatuksen
kehittämisen tiekartta -esityksestä. Seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan laatiminen
perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan selvitykseen, jota työryhmälle kokouksessa esitteli
professori Kirsti Karila. Seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta -esitys palaa jatkovalmisteluun
varhaiskasvatuksen työryhmään ja hyvinvointipalvelujen työryhmä päättää omalta osaltaan seudullisen
tiekartan avainalueista ja painopisteistä helmikuun 8.2.2018 pidettävässä kokouksessa. Tavoitteena on, että
seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta valmistuu lopullisessa muodossaan
hyvinvointipalvelujen työryhmän toukokuun kokoukseen.

34 § KAUPUNKISEUDUN ILMASTO- JA ENERGIATAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli ilmastoasiantuntija Marko Nurmisen ja kehittämispäällikkö Ritva AsulaMyllysen esityksen kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivittämisestä ja kävi keskustelun
hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksista tukea ilmastotyötä pitkäjänteisesti. Hyvinvointipalvelujen työryhmä
käsittelee asiaa uudelleen helmikuun kokouksessa, jolloin se hyväksyy omalta osaltaan ilmastotavoitteiden
luonnoksen.

35 § HYVINVOINTIPALVELUJEN DIGIKOKEILUN KÄYNNISTÄMINEN
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti hyväksyä seutuvaraamo -digikokeilun projektisuunnitelman ja
käynnistää digikokeilun vuoden 2018 alussa. Työ käynnistyy tammikuun 2018 aikana, jolloin seutuvaraamon
pilottiversion kehitystyö tehdään. Tämän jälkeen kuntien kokeiluun tarjoamia tiloja ja alueita sekä niiden
tietoja on mahdollista alkaa siirtää palvelun pilottiversioon. Kevään aikana palvelua kehitetään ketterästi
kokeilemalla ja eri sidosryhmiä osallistaen. Ensimmäinen varsinainen kuntalaisille avattava kokeiluversio on
tarkoitus saada auki toukokuussa 2018.

Seutuvaraamo -digikokeilun suunnittelu on lähtenyt tunnistetusta tarpeesta: kaupunkiseudun asukkaiden tulisi
pystyä varaamaan erilaisia vapaa-ajan tiloja ja alueita entistä joustavammin omien tarpeidensa mukaan.
Kaupunkiseudulla on todettu, että ihmiset ja palvelut liikkuvat rajattomasti yli kuntarajojen ja siksi
seutuvaraamo-kokeilu palvelee kuntalaisten joukkoa paremmin kuin vain yhteen kuntaan rajoittuva kokeilu.
Yhteinen seutuvaraamo voi lisätä tilojen ja alueiden käyttöä ja edistää kuntalaisten hyvinvointia
saavutettavuutta parantamalla. Kustannussäästöjä tavoitellaan kokeilun onnistuessa paitsi seudullisesti
tehtävän yhteiskehittämisen myötä, myös tilojen parempina käyttöasteina.
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