KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 23.11.2017

23 § AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN
TKS digikokeilun suunnittelun eteneminen
Seutuvaraamo - kokeilun suunnittelu on edennyt mukaan otettavien tilojen/ tuotteiden kartoitukseen.
Suunnittelun puitteissa on järjestetty myös workshop -tilaisuus kaupunkiseudun kuntien Timmi -järjestelmän
pääkäyttäjille. Seutuvaraamoa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupunkitilat 24/7 käyttöön projektin kanssa. Seutuvaraamo -digikokeilun projektisuunnitelma on tarkoitus esitellä hyvinvointipalvelujen
työryhmän joulukuun 14.12. pidettävässä kokouksessa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Seutuvaraamo
-digikokeilu käynnistyy alkuvuodesta 2018.
Varhaiskasvatuksen seudullinen kehitystyö
Työryhmän ohjauksessa toimiva varhaiskasvatuksen ryhmä piti kehittämispäivän 9.11.2017 ja työsti
varhaiskasvatuksen kustannusvertailua annettujen kehittämisehdotusten pohjalta. Kehittämispäivän ohjelman
mukaisesti kuultiin myös professori Kirsti Karilan esitelmä valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen tiekartasta
sekä keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan sisältöehdotuksista.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsittelee seudullista tiekarttaa ja kuulee professori Kirsti Karilan esitelmän
joulukuun kokouksessaan.

24 § AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TREDUN UUDISTAMINEN
Työryhmä kuuli kehittämispäällikkö Sarita Mäkelän esityksen ammatillisen koulutuksen johtamisjärjestelyistä
kokouksessaan. Johtamisjärjestelyt liittyvät sekä ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen reformiin että
Tampereen kaupungin keväällä 2017 tilaamaan asiantuntijaryhmän selvitykseen. Johtamisjärjestelyistä
annetun tilannekatsauksen mukaan Tampereen kaupunki on asettanut ohjausryhmän uudistumista ja
henkilöstön kehittämisroolia vauhdittamaan. Tampereen seudun ammattiopiston uusi organisaatio aloittaa
arvion mukaan 1.8.2018. Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti kutsua uuden valittavan ammatillisen
koulutuksen johtajan työryhmän jäseneksi.

25 § VUODEN 2017 KOULUTERVEYSKYSELYN TULOSTEN SEUDULLINEN KATSAUS
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli seudullisen katsauksen vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista.
THL:n kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä,
koulun käynnistä ja avun saannista. Kouluterveyskysely järjestettiin 1.3. -31.5.2017 ja siihen vastattiin
sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Valtakunnalliseen kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä
240 085 oppilaalta ja opiskelijalta. Vuoden 2017 kyselyyn osallistuivat perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan
lisäksi myös nuoremmat, 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat sekä heidän vanhempansa. Kysely toteutettiin
perinteiseen tapaan myös lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoille sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2.
vuoden opiskelijoille. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat maksuttomasti saatavilla sähköisestä
raportointijärjestelmästä https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia koko maan,
AVI-alueiden, maakuntien ja kuntien osalta. Seudullinen yhteenveto oli laadittu seutuyksikön toimesta.

26 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN OPETUSALAN KEHITTÄMISPALVELU OSAKKEEN
TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Työryhmä hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelun vuoden 2018
toimintasuunnitelman. Opetusalan seudullinen osaamisen kehittämispalvelu (OSAKE) tuottaa kunnille
strategisia tavoitteita tukevia ja tarvelähtöisiä kehittämisen palveluita. Toimintamallin missiona on Tampereen
kaupunkiseudun opetusalan henkilöstön osaamisen strateginen kehittäminen ja sen kohderyhminä ovat
seudun kahdeksan kunnan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstö ja
esimiehet. Palvelua hallinnoi Tampereen kaupungin Kasvatus- ja opetuspalvelut, joka laskuttaa kuntia koon
suhteessa sopimuksen mukaisesti.
Vuoden 2018 suunnitelman mukaan toiminta on vakiintunutta. Osake tukee osaltaan seutustrategiaa ja
suunnitelmissa on huomioitu seudullinen hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma. Osakkeen toiminnan
painopisteinä vuonna 2018 ovat muun muassa toimintamallin tunnettuuden lisääminen seudun ja valtakunnan
tasolla sekä osaamisen kehittämisen prosessien kehittäminen työssä oppimisen suuntaan. Vuoden 2018
talousarviossa on huomioitu vuonna 2016 tehty uudistus, jossa varhaiskasvatus otettiin toimintamallin piiriin,
ja joka on tarkoittanut tuotettavien koulutuspalveluiden määrän nousemista 3000:een.
Lisätietoja Osake -toimintamallista: koordinaattori Marko Lahtinen p. 040 800 4000.
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