KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.11.2018

74 § SEUTUOPISTOARVIOINNIN TULOSKÄSITTELY SIIRTYI
Seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten vaikutusten arvioinnin laatiminen ja
jatkotoimenpiteistä päättäminen hyväksyttiin kuntayhtymän vuoden 2018 tavoitteeksi
yhtymäkokouksen toimesta joulukuussa 2017. Arvioinnissa päätettiin huomioida myös Oriveden
opistoratkaisu ja Kangasalan kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa. Hyvinvointipalvelujen
työryhmä käsitteli konsulttityönä laadittua seutuopistoarviointia kokouksessaan ja totesi, että FCG
Konsultointi Oy:n laatima arviointi ei vastannut sille asetettuja tavoitteita ja palautti työn uudelleen
valmisteltavaksi.
Työryhmä katsoi, että arviointityössä tulisi korjata seuraavat asiat: uudistaa taloustarkastelua ja
esittää tulokset havainnollisemmin, kuvata olemassa olevien seutuopistojen osalta yhdistymisen
vaikutukset myös talousvaikutusten osalta, tarkentaa tutkimushaastatteluja, selventää arvioinnissa
esitetyn osakeyhtiömuotoisen seutuopiston mahdolliset taloushyödyt valtionosuuden ja
arvonlisäveron osalta sekä käydä läpi arvioinnin selitystekstit.
Seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten vaikutusten arvioinnin uusi luonnos on määrä
toimittaa FCG Konsultointi Oy:n toimesta kuntayhtymälle 7.12.2018. Asiaan palataan työryhmän
joulukuun kokouksessa 13.12.2018.

75 § SEUTUVARAAMON KEHITTÄMISTÄ JATKETAAN VUONNA 2019
Hyvinvointipalvelujen työryhmä kuuli Seutuvaraamo -digitalisaatiokokeilusta annetun
tilannekatsauksen, totesi kokeilun siirtyvän seuraavaan kehitysvaiheeseen ja päätti, että vuoden 2019
alusta lukien nimetään uusi Seutuvaraamo-ryhmä kuntakohtaisen kehitystyön varmistamiseksi ja
kuntayhtymän tueksi. Päätöksen taustalla olivat paitsi digikoordinaattorin työsuhteen päättyminen
myös uuden toimintamallin tarve.
Seutuvaraamo digitalisaatiokokeilu käynnistyi loppuvuodesta 2017 hyvinvointipalvelujen työryhmän
päätöksellä, kun se hyväksyi kokeilulle projektisuunnitelman, budjetin ja nimesi työtä tukemaan
digikokeiluryhmän kaudelle 2.1. - 28.12.2018. Seudullisen digikokeilun tavoitteeksi asetettiin
seudullisen palvelun käyttöönottaminen, jonka avulla sekä tilojen hallinnointi että niiden varaaminen
olisi tulevaisuudessa aiempaa helpompaa ja sujuvampaa.
Vuonna 2019 Seutuvaraamossa siirrytään kokeilusta kehitysvaiheeseen. Sovellusta kehitetään
useiden toiminnollisuuksien osalta eteenpäin ja samaan aikaan tarkastellaan tilojen hallinnan
taustaprosesseja kulunvalvonnasta tilojen luovutukseen. Kuntien tulee nimetä Seutuvaraamolle
vuoden alusta pääkäyttäjä ja pääkäyttäjät muodostavat sovelluksen teknisen tukiverkoston.
Seutuvaraamoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin Digiohjelman Kaupunkitilat
24/7 käyttöön -projektin kanssa.

76 § OSAKKEEN ISÄNTÄKUNTA VAIHTUU JA KEHITTÄMISTYÖTÄ JATKETAAN
Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi omalta osaltaan Osake -toimintamallin uuden sopimuksen,
joka astuu voimaan vuoden 2019 alusta ja on voimassa 31.12.2020 saakka. Lisäksi työryhmä käsitteli
Osakkeen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä toimintakertomuksen 2018.
Osake eli Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu on toimintamalli,
joka kehittää kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön
osaamista niiltä osin kun tarpeet ovat kaikille kunnille yhteiset. Toimintamalli on käynnistynyt
1.6.2016 seudun kuntien rahoituksella ja nykyinen sopimuskausi on voimassa 31.12.2019 asti.
Tampereen kaupunki toimii Osakkeen isäntäkuntana vuoden 2018 loppuun saakka, minkä jälkeen
isäntäkuntana aloittaa Lempäälän kunta. Isäntäkuntamalli on osoittautunut toimivaksi tavaksi
järjestää yhteistyötä.
Osake -toimintamallin uuden sopimuksen hyväksyminen käsitellään kuntajohtajakokouksessa ja
seutuhallituksessa marraskuun aikana.

78 § HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET 2019
Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi 2019 kevään ja kesän kokousaikataulun seuraavasti:
17.1.2019 klo 13-15
14.2.2019 klo 13-15
21.3.2019 klo 13-15
11.4.2019 klo 13-15
toukokuun kokouksen ajankohta avoinna
hyvinvointipalvelujen työryhmän kokous- ja kesätapaaminen 6. -7.6.2019 (paikka auki)
Kokouksessa olivat läsnä:
Kuosmanen, Taru
Lehtinen, Nina
Järvelä, Kristiina
Aalto-Ropo, Anni
Pikka, Pauliina
Hursti, Matti
Seppänen, Mika
Mattila, Mia
Rönnholm, Harri
Halonen, Kati
Helimo, Matti
Mäkelä, Niila
Tirronen, Anniina

johtaja
sivistysjohtaja
kasvatus- ja opetusjohtaja
varhaiskasvatuksen johtaja
sivistysjohtaja
sivistysjohtaja
sivistysjohtaja
kasvatus- ja opetusjohtaja
hyvinvointijohtaja
hyvinvointijohtaja
henkilöstön edustaja
tietohallintokoordinaattori
avopalvelujohtaja

Tampere, pj.
Lempäälä, vpj.
Tampere
Kangasala
Nokia
Ylöjärvi
Vesilahti
Orivesi
Pirkkala
Kangasala
Tampere
Tampere
Tampere

Häikiö, Liisa
Hännikäinen, Matti
Kankkonen, Satu

professori
rehtori
kehittämispäällikkö

Tampereen yliopisto
Tampere
TKS, esittelijä, siht.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

