KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 11.4.2019

27 § LUKIOKOULUTUKSEN TILANNEKUVASELVITYKSEN LAADINTA KÄYNNISTYY
Työryhmä päätti lokuussa 2018, että kuluvan vuoden aikana laaditaan tilannekuvaselvitys
lukiokoulutuksesta Tampereen kaupunkiseudulla. Tilannekuvaselvitykseen sisällytetään päätöksen
mukaan myös lukioyhteistyön tiivistämisen vaihtoehtotarkastelu sekä kuvaus
korkeakouluyhteistyöstä. Uusi laki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Lain mukaan
lukiokoulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän
toimijoiden kanssa. Selvitystyön valmistumisen jälkeen on mahdollista laatia tarkempi seudullisen
lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpidesuunnitelma. Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti
huhtikuun kokouksessa, että selvitystyö laaditaan opiskelijatyönä ja se valmistuu alkusyksystä 2019.
Työn ohjaajiksi valittiin kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
sekä Kangasalan lukion rehtori Teuvo Ropo.

28 § KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUS HYVÄSSÄ VAUHDISSA
Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsitteli vuoden 2017 hyväksytyn hyvinvointiympäristön
kehittämisohjelman toteutumista ja totesi toteuttamisen olevan hyvässä vauhdissa.
Hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma on hyvinvointipalvelujen työryhmän ja infratyöryhmän
yhteinen kehittämisasiakirja, jossa on päätetty kehittämisyhteistyön pääteemat sekä luonnosteltu
niiden toteuttamismuodot. Ohjelman toteuttaminen on nyt puolivälissä, kun ohjelmakausi päättyy
vuoden 2020 lopussa.

29 § TYÖ- JA LOMAIKA -PROJEKTI SAATIIN PÄÄTÖKSEEN
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli Tampereen lyseon lukion Eurooppa -linjan opiskelijoiden
esityksen projektin loppuraportista. Opiskelijoiden tehtävänä oli kahden vuoden aikana toteutetussa
työssä taustoittaa kaupunkiseudulla edistettävän lukuvuosiuudistuksen yhteiskunnallista näkökulmaa
sekä tuoda esille opiskelijoiden ajatukset ja ideat. Projektityössä opiskelijat olivat tarkastelleet aihetta
useasta näkökulmasta, laatineet opiskelijakyselyn ja olivat mukana järjestämässä keväällä 2018
asiantuntijapaneelia Kotimaan matkailumessujen yhteydessä. Työ- ja loma-aikaprojekti liittyy
kaupunkiseudun edunvalvontaan. Tavoitteena on ollut saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua
työ- ja loma-aikojen muuttamisesta yleiseurooppalaisempaan suuntaan.

23 § KULTTUURITOIMINNAN UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ HERÄTTI KEHITTÄMISAJATUKSIA
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli esityksen kuntien kulttuuritoiminnan lainsäädännön
uudistumisesta. Kuntien kulttuuritoiminnan lainsäädäntö on uudistettu ja astunut voimaan
helmikuussa 2019. Laissa säädetään kunnan kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvistä
tavoitteista, tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, tiedon tuottamisesta ja toiminnan

arvioinnista, valtionrahoituksesta sekä kehittämistehtävästä. Laki sisältää kunnan kulttuuritoiminnan
määritelmän, jolla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä,
harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Hyvinvointipalvelujen työryhmä suunnitteli kulttuuritoiminnan kehittämistyöpajan järjestämistä sekä
seudullisen kulttuuritoiminnan kehittämisen tiekartan tai vastaavan laadinnan tarvetta.
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