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3 § TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT
Kaupunkiseudun hyvinvointikoordinaattorit kokoontuivat seututoimistolla 9.6.2017.
Kokoontumisessa keskusteltiin seudullisesta hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiosta kuntien
hyvinvointityön tukena sekä tiedolla johtamisen yhteistyöstä kaupunkiseudulla.
Pirkanmaa2019 esivalmistelua jatketaan 23 hyväksytyn toimenpide-ehdotuksen pohjalta.
Kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen työryhmätyöskentelyssä huomioidaan jatkossa erityisesti
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakennemallin kehittäminen kuntamaakunta-yhteistyönä.
Tiedolla johtaminen ja seudullinen näkökulma kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna nousevat
keskusteluun hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa.
Viherrakenteen yleissuunnitelman seudullinen laatiminen on käynnistymässä.
Työn tavoitteena on kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen vahvistaminen ekologisesti toimivien
verkostojen ja keskeisten virkistyksellisten kokonaisuuksien tunnistamisella. Näistä jälkimmäisillä on
merkitystä myös seudun vetovoiman vahvistamisessa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen sekä tapahtumien ja matkailun kehittämisen ympäristöinä. Maankäyttö ja asuminentyöryhmä on nimennyt 8.6.2017 pidetyssä kokouksessa pientyöryhmän, joka laatii alustavan
projektisuunnitelman.

4 § VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN
Työryhmä kuuli varhaiskasvatuksen seudullisten käytäntöjen valmistelusta annetun tilannekuvan ja
keskusteli valmistelun etenemisestä.

5 § DIGITAALISUUDEN EDISTÄMINEN SIVISTYSPALVELUISSA
Merkittiin tiedoksi sivistystyöryhmän työpajatyöskentelyn yhteenveto ja vapaa-aikayksiköille
seudullisesti laaditun kyselyn yhteenveto. Todettiin, että sivistyspalveluiden digitalisaation
edistämisen kehittämiseen liittyvä raportti ja ehdotus jatkotoimenpiteiksi valmistuvat elokuussa ja
esittely tapahtuu hyvinvointipalvelujen työryhmän kokouksessa syyskuussa. Kokouksessa kuultiin
myös harjoittelija Mikael Malkamäen ja kehittämispäällikkö Satu Kankkosen esitys seudullisen
varaamo -palvelun ideasta.

6 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KASVATUS- JA OPETUSPALVELUIDEN
ARVIOINTISUUNNITELMA

Työryhmä hyväksyi omalta osaltaan Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden
arviointisuunnitelman. Suunnitelman hyväksyminen noudattaa Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian toteuttamisohjelman tavoitetta, jonka mukaan seudullisten opetus- ja
varhaiskasvatussuunnitelmien toteutus varmistetaan seudullisella koulutuksella ja laadunarvioinnilla
sekä kuntien oppimisympäristöjä kehittämällä.

7 § SIVISTYSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN JA
HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN TOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN
Merkittiin tiedoksi seutuhallituksen päätökset uudesta työryhmärakenteesta ja jäsenten
nimeämisestä kaudelle 1.8.2017–31.5.2019 sekä hyvinvointipalvelujen työryhmän alustava
aikataulusuunnitelma loppuvuoden 2017 osalta.

8 § TYÖ JA LOMA-AIKAKOKEILUN EDISTÄMINEN
Työryhmä hyväksyi Tampereen lyseon lukiolle annettavan toimeksiannon liittyen kaupunkiseudulla
edistettävään lukuvuosiuudistukseen. Kaksivuotista projektia tukemaan päätettiin nimetä pienryhmä,
joka käynnistää projektin yhteistyössä Eurooppa-linjan kanssa elokuussa 2017.
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