Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 8. kokous
Aika:

17.8.2020 klo 16.00–18.47

Paikka:

Ingafen kokoustila (etänä Teams)

Kutsutut:

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

etänä

Anni Antila (saapui 17.30)
Eero Yrjö-Koskinen

etänä

Hannele Saari
Riikka Tervatuli (Jari Heikkisen sijasta)

etänä
etänä

Risto Paajanen
Miia Nahkuri (saapui klo 16.08)

etänä

Santakallio Esa

etänä

Jarkko Niiranen
Mattila Hannu
Toni Haapakoski (siht.)
Mia Miettinen

etänä

Mika Herpiö

etänä

Kari Ora

etänä

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Avattiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 8. kokous.
Todettiin läsnäolijat, puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valmistelun tilanne
Todettiin edellisen kokouksen jälkeen tehdyt toimenpiteet.
Raporttiin Palveluverkkoselvitys osa 1, Periaatteet ja mallit tehtiin sovitut
muutokset ja raportti julkaistiin maanantaina 10.8.2020.

Dokumentti on lähetetty lausuntopyyntöä varten sovituille tahoille:
-

Vanhusneuvosto

-

Vammaisneuvosto

-

Nuorisovaltuusto

-

Kaupunkikehityslautakunta (18.8.)

-

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta (26.8.)

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta (25.8.)

Lausuntopyyntö liitteineen on asialistan liitteenä.
Sovitut kyselyt koululaisten vanhemmille ja kuntalaisille on julkaistu. Samassa
yhteydessä julkaistiin myös ohjausryhmän puheenjohtajan haastattelu.
Koululaisille sovitut kyselyt toteutetaan viikolla 33.
Edellisessä kokouksessa 5.8. on sovittu, että tässä kokouksessa käsitellään
ennakkovaikutusten arvioinnin valmistelun tilanne.
Vastuuhenkilö esitteli valmistelun tilanteen:
-

Lapsivaikutusten arviointi (Jarkko Niiranen)

-

Pedagogiset vaikutukset (Jarkko Niiranen)

-

Vaikutukset 6. luokkien siirrosta takaisin alakouluihin (Jarkko Niiranen)
Palveluverkon vaatimat investoinnit ja vaikutukset
ylläpitokustannuksiin ja palvelun tuottamisen kustannuksiin (Hannu
Mattila, Jarkko Niiranen ja Kari Ora)

-

Veto-/pitovoima-analyysi (Mika Herpiö)

-

Poistuvien liikuntatilojen vaikutukset (Toni Haapakoski)

-

Koulumatkatarkastelu (Toni Haapakoski)

-

Ekologisuusarviointi (Toni Haapakoski)

-

Taloudelliset vaikutukset (Kari Ora)

3. Osallistaminen ja Viestintä
Todettiin, että ohjausryhmän 7. kokouksen muistio on julkaistu kaupungin
palveluverkkouudistussivustolla.
Sovittiin, että tämän kokouksen muistio julkaistaan kaupungin
palveluverkkouudistussivustolla.

Päätettiin järjestää nuorisopalveluja koskeva kysely robottipuheluna. Käytiin
läpi kyselyn sisältö. Sovittiin, että kysely voidaan julkaista.

4. Muut asiat
Ei muita asioita.

5. Seuraavat kokoukset ja alustava aikataulu
Seuraava kokous pidetään 3.9.2020 ja varalle 4.9.
Kokouksen teemana päätösesitys toiselle kierrokselle:
Kaupunkikehityslautakunta

15.9.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

ylimääräinen kokous (14.9)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

ylimääräinen kokous

Ohjausryhmän kokous 16.9.2020
Kaupunginhallitus

21.9.

Kaupunginvaltuusto

28.9.

