Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 9. kokous
Aika:

3.9.2020 klo 16.00–19.15

Paikka:

Ingafen kokoustila (etänä Teams)

Kutsutut:

Riku Bitter (pj.)
Hannu Nokkala
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

etänä

etänä

Anni Antila

etänä

etänä

Eero Yrjö-Koskinen

etänä

etänä

Hannele Saari

etänä

etänä

Jari Heikkinen

etänä

etänä

Risto Paajanen

etänä

etänä

Miia Nahkuri

etänä

etänä

Santakallio Esa

etänä

etänä

Jarkko Niiranen

etänä

Mattila Hannu
Toni Haapakoski (siht.)
Mia Miettinen

etänä

etänä

Mika Herpiö

etänä

etänä

Kari Ora

etänä

etänä

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Avattiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 9. kokous.
Todettiin läsnäolijat, puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valmistelun tilanne
Edellisessä kokouksessa 17.8.2020 on sovittu, että tässä kokouksessa
päätetään lausunnoille lähetettävästä ennakkovaikutusten
arviointimateriaalista ja käsitellään ohjausryhmän päätösesitystä.

Käsiteltiin kyselyt:
-

robottikysely nuorisopalveluista

-

0.–2.-luokkalaiset

-

3.–5.-luokkalaiset

-

alakoululaisten huoltajat

-

kysely kaupunkilaisille

-

alakoulujen henkilöstö

Käsiteltiin Raportti osa 2 EVA.
Kokous keskeytettiin ja sitä sovittiin jatkettavan seuraavana päivänä 4.9.2020
klo 16.00.
Kokousta jatkettiin 4.9.2020 klo 16.00 ja kokous päättyi klo 17.45
Paikka:
Kutsutut:

Ingafen kokoustila (etänä Teams)
Riku Bitter (pj.)
Hannu Nokkala
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
Anni Antila

etänä
etänä (poistui klo 17.14)

Eero Yrjö-Koskinen

etänä

Hannele Saari

etänä

Jari Heikkinen
Risto Paajanen

etänä
etänä

Miia Nahkuri

etänä

Santakallio Esa

etänä

Jarkko Niiranen

etänä

Mattila Hannu
Toni Haapakoski (siht.)
Mia Miettinen

etänä

Mika Herpiö

etänä

Kari Ora

etänä

Todettiin, että on saatu seuraavat lausunnot:
-

vanhusneuvosto

-

vammaisneuvosto

-

nuorisovaltuusto

-

kaupunkikehityslautakunta

-

sosiaali- ja terveyslautakunta

-

sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Saadut lausunnot käsitellään ohjausryhmän lopullista päätösehdotusta
laadittaessa.
Päätettiin, että lausunnot raportti osa 2 EVA pyydetään:
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta

14.9.2020

- kaupunkikehityslautakunta

15.9.2020

- sosiaali- ja terveyslautakunta

ylimääräinen kokous

Käsiteltiin ohjausryhmän alustavaa päätösehdotusta. Päätösehdotusta
mahdollisesti tarkennetaan ohjausryhmän saatua lautakuntien lausunnot
alustavasta päätösehdotuksesta.
Ohjausryhmän alustava päätösehdotus:
Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä esittää mallien ja käydyn keskustelun
pohjalta, että pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella säilyy kaksi alakoulua.
Ohjausryhmä ehdottaa, että pohjoisella alueella säilytetään Uramon koulu ja
Pohjoinen koulu. Samalla luovutaan Haapahuhdan koulusta. Itäisellä alueella
pääosa alakoulupalveluista järjestetään suunnitellussa monitoimitalossa
(Lasten ja nuorten talo). Lisäksi itäisellä alueella säilytetään Jukolan alakoulu
1.–2.-luokkalaisille. Itäisellä alueella luovutaan Patastenmäen Tiili- ja
Puukoulusta. Läntisellä alueella säilytetään Eteläinen koulu. Tämän lisäksi
säilytetään joko Herajoen koulu tai Lasitehtaan koulu. Herajoen koulun ja
Lasitehtaan koulun tilannetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2023.
Tämän lisäksi palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä esittää, että kaupunki
luopuu seuraavista kiinteistöistä: kaupungintalo, Teatterihotelli,
Junailijankadun päiväkoti, Saturnuksen päiväkoti, Nuorisotalo Monari, Kutomo,
Kansalaisopisto, Musiikkiopisto, Taidekoulu, Kalevantalon opetustilat ja
Virastokeskus Veturi. Tämän lisäksi kaupungin tulee luopua vuokrasuhteesta
kamppailukeskukseen, Virastokeskus Veturiin (Yritystalo) ja Matkakeskuksen
5. kerrokseen. Nuorisotalo Monarin, Kutomon, Virastokeskus Veturin ja
Matkakeskuksen palveluiden sijoittaminen suunnitellaan tarkemmin
myöhemmin.

Ohjausryhmän käsittelyn pohjalta museopalveluita esitetään säilytettävän
sekä Lasin alueella että keskustassa. Mikäli Metsästysmuseo yhdistyy
Erämuseoksi, voisi kyseeseen tulla Lasimuseon ja Erämuseon yhdistäminen
lisärakennuksella. Kaupunginmuseo ja Taidemuseo esitetään säilytettävän
keskustassa/asemanseudulla, ja niiden yhdistämistä pidetään mahdollisena
vaihtoehtona.
Monitoimitaloon (Lasten ja nuorten talo) sijoitetaan opetusta (1.–5.-luokat),
esiopetusta, varhaiskasvatusta, nuorisopalveluita sekä Musiikkiopiston ja
Kansalaisopiston toiminnot sekä Taidekoulu. Nuorisopalveluiden/-tilojen
sijoittuminen kaupungin tiloihin ratkeaa Monitoimitalon (Lasten ja nuorten talo)
suunnittelun yhteydessä.
Koulujen liikuntatilojen osalta tilanne paranee monitoimitalon (Lasten ja
nuorten talo) käyttöönoton myötä.
Tavoitteena on, että kaikki kaupungin tilat ovat esteettömiä.
Ryhmän jäsen Jari Heikkinen jätti eriävän mielipiteen ohjausryhmän
alustavaan päätösehdotukseen.
Sovittiin ennakkovaikutusten arviointimateriaaliin tehtävistä muutoksista.
Ekologisuusarviointia tarkennetaan.

3. Osallistaminen ja Viestintä
Todettiin, että ohjausryhmän 8. kokouksen muistio on julkaistu kaupungin
palveluverkkouudistussivustolla.
Sovitaan, että tämän kokouksen muistio julkaistaan yhtäaikaisesti osio 2 EVA
(Ennakkovaikutusten arviointi) materiaalin ja lausuntopyyntöjen kanssa.

4. Muut asiat
Ei muita asioita.

5. Seuraavat kokoukset ja alustava aikataulu
Sovitaan ohjausryhmän seuraavat kokoukset:
- Ohjausryhmän kokous 16.9.2020. Kokouksen teemana päätösesitys.
Päätöksenteko:
-

Kaupunginhallituksen kokous 21.9.

-

Kaupunginvaltuuston kokous 28.9.

