LIITE L31. POLIITTISEN PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN LINJAUKSET
Linjaukset koskien sivistys‐ ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoa















Sivistys‐ ja kulttuuripalveluiden palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi ja palveluverkollisesti
mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin, jolloin vahvistetaan eri palvelujen (mukaan lukien kolmas sektori)
keskinäistä yhteistyötä ja voidaan paremmin vastata asukkaiden monialaisiin palvelutarpeisiin. Tilojen käyttöastetta
tehostetaan, ja kuntalaiselle tarjottavia aukioloaikoja laajennetaan. Tilojen ulosvuokrauksen toimintamallit ja
hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Tilojenhallinnan kokonaiskoordinaatiota kehitetään yhteistyössä Tilakeskuksen
kanssa.
o Monipalvelukeskusten palvelujen sisältö ja laajuus määritellään alueen muiden palvelujen, alueen
erityispiirteiden ja muualla sijaitsevien palveluiden saavutettavuuden perusteella. Nuorisotilat ja lähikirjastot
sijoittuvat pääsääntöisesti koulujen yhteydessä oleviin monipalvelukeskuksiin.
o Keskukset sijoitetaan kevyen liikenteen väylien ja joukkoliikenteen reittien varrelle siten, että ne ovat
saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai bussilla.
o Uudenlaisia monipalvelukeskuksia muodostetaan alue‐ ja lähikeskuksiin, ja toimintamalli yhteen sovitetaan
hyvinvointipalveluiden hyvinvointikeskusmallin kanssa.
o Yhteisötoiminta ja Oulu10 ‐palvelujen alueellinen tarjonta tukeutuvat rakentuvaan monipalvelukeskusmalliin.
o Monipalvelukeskukset rakentuvat pääsääntöisesti olemassa oleviin tiloihin ja yksittäisistä palvelukiinteistöistä
luovutaan kestävällä tavalla keskipitkällä aikavälillä.
Sivistys‐ ja kulttuuripalveluiden digitaalinen agenda koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä ‐ kaupunkistrategiasta ja
palvelualueen tavoitteista johdetusta ‐ toimenpidekokonaisuudesta, joiden alaisuuteen priorisoidaan talousarviossa
huomioitavat, palveluverkkoa toteuttavat toimenpiteet:
o Digitaalisten valmiuksien kehittäminen ‐> palveluverkon infrastruktuurin peruskorjaus
o Digitaaliset sisällöt ja palvelut ‐> palvelualueiden toimintatapamuutokset ja henkilöstön osaamisen
varmistaminen, kuntalaisten itsepalvelukonseptit
o Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin ‐> kaupunki alustana alueen yrityksille, joilla peruspalveluja
kehitetään ja luodaan alueen elinvoimaa. Oulun kaupungilla on aktiivinen rooli kansallisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa.
Alueellista toimintamallia vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointipalveluiden kanssa. Alueellisella mallilla
kehitetään uusia, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja puretaan päällekkäisiä toimintoja. Sen avulla tuetaan perheitä niin,
että vanhemmuuden vahvistuessa lasten kasvuolosuhteet paranevat. Hyvinvointineuvolan, hyvinvointikoulun ja
Byströmin nuorten palveluiden avulla lapsia ja nuoria tuetaan omissa kasvuympäristöissään. Kulttuuripalveluiden osalta
alueellisia kulttuuripalveluita kehitetään ja otetaan kaikilla alueilla käyttöön lastenkulttuurin toimintamalli.
Perusopetuksen koulupäivän rakennetta uudistetaan. Eheytetyssä koulupäivässä ovat mukana mm. kulttuuri, liikunta ja
vapaaehtoistoimijat. Moniosaamista, työnkiertoa ja sisäistä liikkuvuutta lisätään, työnkuvat laajenevat (mm. aamu‐ ja
iltapäivätoiminta).
Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan palvelutuotannon järjestämismalli tarkistetaan. Koululaisten aamu‐ ja iltapäivätoiminnan
järjestöpainotteisuutta palvelun tuottamisessa palvelurahan kautta lisätään (50% ‐>60 %)
Alle 18‐vuotiailla säilyvät maksuttomat liikuntavuorot. Vuoden 2015 aikana selvitetään maksuttomien vuorojen käyttö.
Selvitys tuodaan kh:lle kevään 2015 aikana.
Nuorisopalveluissa lisätään vapaaehtoistoiminnan osuutta.
Terveysliikuntaa ja terveyserojen kaventumista edistetään liikunnan avulla siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten
käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta‐aktiivisuudesta riippumatta.
Lukioverkon linjaukset tehdään vuoden 2015 aikana noudattamaan uudistettavan lainsäädännön linjauksia.
Erikoisluokkatoiminta jatkuu nykymuodossa. Päivitetään vuonna 2012 tehty selvitys erikoisluokkatoiminnasta vuoden
2015 aikana.
Nykyiset kirjastot säilyvät nykyisillä asuinalueilla. Kirjastot voivat kuitenkin siirtyä saman asuinalueen koulun tai
asukastuvan yhteyteen. Aukioloaikoja pyritään pidentämään henkilöstösynergian ja lainausautomaattien avulla. ‐>
Kirjastopalveluita kehitetään alueellisella toimintamallilla, jossa toimii neljä aluekirjastoa ja niissä laajat kokoelmat sekä
erikoistunut ja asiantunteva henkilöstö. Aluekirjastot ovat kuntalaisten olohuoneita, eläviä tiloja, joissa on alueellisia
tapahtumia. Aluekirjastoverkkoa täydentävät joustavasti muuntuvat, omatoimiperiaatteeseen ja kehittyneisiin
digitaalisiin palveluihin perustuvat lähikirjastot (10 kpl) sekä itsepalvelu‐ ja kombikirjastot (ei omia tiloja). Kombikirjastot
muutetaan keskipitkällä aikavälillä itsepalvelukirjastoiksi, ja samalla lähikirjastoverkko sijoitetaan
monipalvelukeskuksiin. Kaikki kirjaston palveluyksiköt automatisoidaan vuoteen 2017 mennessä. Pääkirjasto
suunnitellaan oululaisten ja Oulussa kävijöiden alueelliseksi kohtaamispaikaksi. Pääkirjasto tarjoaa kaikille avoimen
julkisen tilan, missä yhdistyvät opiskelu, kulttuuri, uusi teknologia, osaaminen, sisällöt, luovuus ja henkinen pääoma.
Omatoimikirjasto‐ ja itsepalvelukirjastokonseptiratkaisuja kehitetään edelleen, ja samalla lisätään kirjastotilojen
aukioloaikaa kuntalaisille. Kirjastoautotoiminnan tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan vuonna 2015. Tarkoituksena on
uudenlainen liikkuva palvelukonsepti oululaisille.



























O. Jauhiaisen kokoelma siirtyy SYKE‐taloon, nykyisestä tilasta luovutaan.
Kellon nykyisestä kirjastotilasta luovutaan, omatoimikirjasto Kellon koululle
Koskelan ja Tuiran nykyisistä kirjastotilojen sijainnista ja palvelumallista tehdään selvitys ja niiden tuleva sijainti
päätetään erikseen selvityksen perusteella.
Myllyojan nykyisestä kirjastosta luovutaan Hiukkavaaran monitoimitalon valmistuttua
Ylikiimingin kirjaston tuleva sijainti päätetään erikseen Ylikiimingin kunnantalon tarveselvityksen päätöksen yhteydessä.
Jäälin nykyisestä kirjastokiinteistöstä luovutaan, seuraa Jäälin koulun hankesuunnitelman mukaista ratkaisua koulun
yhteyteen
Haukiputaan Aseman kirjasto muuttuu koulukirjastoksi
Ylikiimingin Mustikan päiväkodin tulevaisuus ja tulevan päiväkodin sijainti päätetään erikseen Ylikiimingin kunnantalon
tarveselvityksen päätöksen yhteydessä.
Perusopetus luopuu Hietalanmäen sivukoulusta 08/2016, tilat muunnetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, jolloin
varhaiskasvatus luopuu Koivulan päiväkodista.
Nuorisopalveluiden nuorisotiloja siirretään mahdollisuuksien mukaan koulujen yhteyteen, esim. Kaukovainion
nuorisotalo ja Ylikiimingin BOXI. Nuorisopalvelujen toisesta leirikeskuksesta luovutaan ja kesätoiminta siirretään
toimintaan soveltuville kouluille.
Haukiputaan nuorisotilojen keskittäminen Jatuliin selvitetään
Myllyojan nuorisotiloista luopuminen selvitetään. Nuorisotoiminta siirretään Myllyojan koulun yhteyteen ja
Hiukkavaaran monitoimitalon valmistuttua selvitetään mahdollinen siirtyminen monitoimitalon tiloihin.
Puolivälinkankaan nuorisotilatoiminnassa pilotoidaan järjestötoiminnan kautta tehtävää nuorisotyötä, ja toimintaa
ohjataan kumppanuussopimuksin.
Päätös Kuivasojan sivukoulun jatkosta tehdään sen jälkeen kun on selvitetty Kaijonharju‐Pateniemi ‐suuralueen
koulutilojen kapasiteetti huomioiden erityisesti tulevien vuosien oppilashuiput yläkoululaisten osalta sekä alueen
kaavoitus ja täydennysrakentaminen
Sanginsuun sivukoulusta luovutaan Hiukkavaaran monitoimitalon valmistuessa.
Merikosken yläkoulu lakkaa 08/2016
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueellista toteuttamista tehostetaan hyödyntämällä muun
palveluverkon tiloja.
Jäälin lk. 1‐4 koulua ei peruskorjata, vaan nykyisestä koulukiinteistöstä luovutaan. Korvaavat tilat järjestetään
Laivakankaan lk. 5‐9 koulun yhteyteen, jolloin koulut yhdistetään yhdeksi uudeksi lk. 1‐9 kouluksi.
Tuiran koulun ja Leinonpuiston koulun tulevaisuudesta päätetään Tuiran koulun uudemman puolen korvaavan
uudisrakennuksen hankeselvitystyön päätöksen yhteydessä.
Merikosken ja Pateniemen lukiot yhdistetään. Lukiot yhdistetään hallinnollisesti 8/2016 lähtien. Syntyvän uuden
isomman yksikön opetus järjestetään 8/2016 lähtien Merikosken koulukiinteistössä.
Perusopetuksen keskitetyn erityisopetuksen alueellistamiskehitystä jatketaan. Perusopetuksen keskitetyn
erityisopetuksen vaihtoehdot selvitetään. Osa erityisopetuksesta järjestetään keskitetysti keskustassa ja sen lähialueilla
sijaitsevissa erityisopetuksen kouluissa. Prosessi luo jatkossa mahdollisuuksia perusopetuksen tilankäytön
tehostamiseen keskusta‐alueella.
Perusopetuksen porrastettu opetus toteutetaan alueilla, joilla on ruuhkahuippuja ja sitä sovelletaan mm. koulujen
väistötilatarpeisiin.
Raksilan jääurheilualueen kiinteistöjen mahdollisia uusia hallintamalleja selvitetään vuoden 2015 aikana.
Oulun kansainvälisen koulun toiminta jatkuu ja IB‐status säilytetään. Koulun talous‐ ja sopimusrakennetta sekä
tilankäyttöä selvitetään vuoden 2015 aikana

Linjaukset koskien hyvinvointipalveluiden palveluverkkoa
• S. 65 muutetaan neljännen kappaleen teksti: ” Terveys‐ ja hyvinvointierojen kaventamiseksi järjestetään hoitajan
vastaanottoa ja sosiaaliohjausta paljon palveluita tarvitseville (esim. työttömät, maahanmuuttajat, syrjäytymisuhan alla
olevat ja ikäihmiset) Höyhtyällä, Kaijonharjussa, Rajakylässä ja Keskustassa terveysasemien lakkauttamisen jälkeen.
Toiminnan tavoitteena on aktiivisen etsivän/löytävän työotteen kautta apua tarvitsevien alueen asukkaiden saaminen
toiminnan, palvelujen ja tuen piiriin. Kohdennettuja neuvola‐ ja lääkäripalveluja tarjoavia hyvinvointipisteitä toteutetaan
Yli‐Iissä ja Ylikiimingissä (pitkät etäisyydet) ja Oulunsalossa. Oulunsalon hyvinvointipisteen palvelujen tarkempi
suunnittelu käynnistyy syksyllä 2014.” muotoon: Laaditaan koko palveluverkkoa koskettava selvitys hyvinvointipisteiden
määrästä, sijainnista ja palveluiden sisällöstä vuoden 2015 aikana. Erityistarkastelussa tulee olla mm. alueet, joilta
poistuu terveysasema (esimerkiksi Kaijonharju, Rajakylä, Höyhtyä ja Keskusta). Uudistuksen yhteydessä ei saa tulla
katkeamaa palvelujen saatavuudessa. Palveluverkkoa koskettavat muutokset tehdään yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
Palveluverkosta tehdään Kuntaliiton suositusten mukainen vaikutusten arviointi. Lisäksi palveluverkon saavutettavuus
eri liikennemuodoilla tutkitaan ja saavutettavuus joukkoliikenteellä ja palveluliikenteellä varmistetaan.

