KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 14.2.2019

11 § OPETUSPALVELUIDEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN TIEKARTAKSI
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti kokouksessaan käynnistää opetuspalveluiden seudullisen
tiekartan laadinnan. Tampereen kaupunkiseudulla laadittava tiekartta on hyvinvointipalveluissa
järjestyksessään toinen seudullisen kehittämisen tiekartta, kun varhaiskasvatuksen kehittämisen
tiekartta valmistui vuoden 2018 aikana.
Työryhmä asetti kokouksessaan myös tiekartan laadinnan askelmerkit päättämällä, että
opetuspalveluiden kehittämisen tiekartassa hyödynnetään runkona Peruskoulufoorumin laatimia
linjauksia. Tehdyt linjaukset tukevat opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista, edistävät
oppimista ja vahvistavat hyvinvointia.
Opetuspalveluiden seudullisen kehittämisen tiekarttatyötä lähtee viemään eteenpäin samassa
kokouksessa perustettu opetuspalveluiden seudullinen pienryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari Tampereelta. Ryhmän varapuheenjohtajana toimii Mika
Luukkainen Pirkkalasta ja muut ryhmän jäsenet ovat kuntien opetuspäällikköitä tai kehittämisasioihin
keskittyviä rehtoreita.

Kuva 1. Peruskoulufoorumin linjaukset yhdistävät kansallisen opetuksen järjestäjän, opettajan,
oppilaan ja kasvuyhteisön näkökulmat.

13 § SELVITYSTYÖ 5-VUOTIAIDEN MAKSUTTOMAN ESIOPETUKSEN VAIKUTUKSISTA
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti käynnistää vuoden 2019 tavoitteena olevan selvityksen 5vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen vaikutuksista kaupunkiseudulla. Työ sisältää kuvauksen ja
arvioinnin esiopetuksen järjestämisen nykytilasta.

Selvityksessä on tarkoitus keskittyä velvoittavan esiopetuksen järjestämisen vaikutuksiin erotuksena
nyt meneillään olevasta opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilusta liittyen 5-vuotiaiden
maksuttomaan varhaiskasvatuksen. Suomalaista varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina
valtakunnallisesti monin tavoin. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä on uudistettu ja ohjaus on siirretty
kasvatus- ja opetussektorille, opetushallituksen johdolla valmisteltiin palvelujen toimintaa ohjaavat
normimuotoiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kaikki muutokset ovat perustuneet
näkemykseen varhaiskasvatuksesta osana suomalaista koulutus- ja kasvatusjärjestelmää.
Viimeaikaiset valtakunnalliset kokeilut ovat tähdänneet varhaiskasvatuksen osallistumisasteen
nostamiseen, koska Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on jopa alle OECD-maiden
keskiarvon ja osallistumisasteessa on suuria alueellisia eroja.
Selvitystyö on tarkoitus tuottaa ostopalveluna kuntayhtymän rahoituksella ja tarjouspyyntö laaditaan
helmikuun aikana. Tavoitteena on valita työn tuottaja maaliskuussa ja saada työ valmiiksi kesäkuun
aikana 2019.

14 § HYMY -HANKE SAA JATKOA
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli esityksen HYMY -hankkeen tuloksista ja jatkosta. HYMY -hanke
on osa Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointiympäristön kehittämisohjelman toteuttamista, joka
on johdettu seutustrategiasta ja sen toteuttamisohjelmasta. Kuntayhtymä käynnisti yhteistyössä
MAL-verkoston kanssa HYMY -hankkeen ensimmäisen vaiheen maaliskuussa 2018. Hankkeen
tavoitteena oli mallintaa hyvinvointiympäristön seudullista tietopohjaa, tukea hyvinvointijohtamista
ja lisätä ymmärrystä tiedolla johtamisesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut
selvitystyö kuntien hyvinvointikertomustyöstä ja -johtamisesta. Selvitys on luettavissa täältä.
Koska HYMY -hanke on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta, sille haettiin ja saatiin
jatkorahoitus STM terveyden edistämisen määrärahoista vuosille 2019–2021. HYMY2 -hankkeen
suunnittelussa on hyödynnetty ensimmäisen vaiheen selvitystyön tuloksia ja jatketaan kuntayhtymän
alun perin asettamien tavoitteiden mukaan.
Uuden hankkeen päätavoitteet liittyvät kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollisen taustan
kehittämiseen ja hyvinvointijohtamisen valmiuksien parantamiseen. Hankkeessa kehitetään
rakennetun ympäristön indikaattoreita, väestön hyvinvointia ennakoivia mittareita sekä
sensitiivisempiä alueelliset erot ja eri väestöryhmien tarpeet huomioivia, arjen hyvinvointia kuvaavia
mittareita ylikunnallisesti. Tavoitteena on hyvinvointitiedon kehittäminen vastaamaan paremmin
kuntien strategisen johtamisen tarpeita ja hyvinvointitiedon integroiminen tiiviimmin osaksi kuntien
talous- ja toimintasuunnitelman laadintaa sekä ylikunnallista MALPE-suunnittelua.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä nimesi edustajansa HYMY2 -hankkeen ohjausryhmään. Varsinaiseksi
edustajaksi nimettiin suunnittelupäällikkö Mika Vuori Tampereelta ja hänen varalleen
perusturvajohtaja Paula Paavilainen Pirkkalasta.

15 § LIIKUNNAN TEAVIISARI NÄYTTÄÄ KEHITTÄMISTARPEET
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli liikunnan TEAviisari -tulosten seudullisen katsauksen ja kävi
kokouksessaan läpi keskeisiä kehittämistarpeita. Erityisenä kehittämistarpeena seudullisesti
näyttäytyy liikunta-aktiivisuuden seuranta ja raportointi. Tähän asiaan voidaan tulevaisuudessa
vastata paremmin, kun meneillään on Seutuliike -ohjelmatyön laadinta ja siinä yhteydessä on
tarkoitus laatia myös selviä tavoitteita arkiliikkumisen edistämiseen kohderyhmittäin ja sekä niiden
seurantamalli. Kunnat voivat kiinnittää huomiota asiaan myös raportoimalla liikunta-aktiivisuudesta
hyödyntämällä kansallista tutkimustietoa sekä hyvinvointikertomustyötä entistä paremmin.
Hyvinvointipalvelujen työryhmän lokakuun kokouksessa palataan lukio- ja kampusyhteistyön
teemoihin.
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