Kuntalaisraati
Jääli, 18.3.2014

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys 2014
Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurijohtaja

Palveluverkkotyö
1. Taustalla kaupunkistrategia, palveluidenjärjestämisohjelma ja palvelumalli 2020
2. Palveluiden kustannusvaikuttavuus ja talouden tervehdyttäminen
3. Kj:n nimeämispäätös 5.12.2013 ja toimeksianto
- väliraportti 30.4.2014 mennessä
- loppuraportti 31.8.2014
3. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden valmistelu

- kokonaistarkastelu ja strategiset linjaukset
- asiakaslähtöisyys, ennalta ehkäisevä palvelujärjestelmä, monialaiset palvelut ja
monituottajuus
- valmisteljjat: johtoryhmä, aluetoimijat ja asiantuntijat

Rohkeasti uudistuva
Skandinavian pohjoinen
pääkaupunki
 Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
 Kuntalaisten hyvinvointi paranee
 Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu
 Liikunnallisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen

 Kaupunki kasvaa kestävästi
 Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä moni-ilmeiset alueet
tukevat asukaslähtöisiä asumisen muotoja ja eheytyvää
yhdyskuntarakennetta
 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista
liikkumismuodoista kasvaa
 Kuntapalvelujen sähköisen asioinnin osuus nousee 30 %:iin

Monipuolista varhaiskasvatusta perheen
pienimmille
•
•
•
•
•

•

Varhaiskasvatus on lapsen hoitoa, kasvatusta ja
opetusta yhteistyössä vanhempien kanssa.
Päivähoitoa järjestetään kunnallisissa ja
yksityisissä päiväkodeissa sekä
perhepäivähoidossa.
Oulussa on 150 päiväkotia: 100 kunnallista ja 50
yksityistä.
Päivähoito voi olla koko- tai osapäiväistä tai
vuorohoitoa.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat
ohjattua toimintaa alle kouluikäisille
kotihoidossa oleville lapsille. Kerhot ovat
perheille maksuttomia.
Esiopetusta annetaan pääasiassa päiväkodeissa,
mutta myös joissakin kouluissa.

Perusopetusta luokilla 1-9 (10)
•

Oulun kaupungilla on 52 perusopetuksen koulua neljällä
alueella. Oppilaita on yhteensä n. 20 000.

•

Alueet toimivat myös oppilaaksiottoalueina. Oppilasalue
määräytyy asuinalueen mukaan. Oppilaan lähikoulu on
jokin oppilasalueen kouluista.

•

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään
1.-2. luokan sekä erityiseen tukeen oikeutetuille
oppilaille. Toiminta on maksullista.

•

Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia, jotka
alkavat 3. ja 7. luokalta. Erikoisluokille on valintakokeet.

•

Oulun kansainvälisen koulun opetus- ja toimintakieli
on pääosin englanti. Kouluun on valintakoe (kielitesti).

•

Oulussa toimii lisäksi valtion ylläpitämät Oulun
normaalikoulu ja Tervaväylän koulu sekä peruskoulua
korvaavina kouluina yksityiset Svenska Privatskolan i
Uleåborg, Oulun steinerkoulu ja Oulun kristillinen koulu.

Tukea nuorten kasvuun ja itsenäistymiseen
• Nuorisopalvelut järjestää
ohjattua toimintaa 7–17vuotiaille yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa.
• Eri puolilla kaupunkia
nuorisotiloja, bänditiloja ja
kaksi leirikeskusta.
• Nuorisojärjestöt ja nuorten
toimintaryhmät voivat käyttää
nuorisotiloja maksutta ja hakea
lautakunnalta avustuksia
toimintaansa.
• Koulujen loma-aikoina lapsille
tarjolla leirejä ja kursseja.
• Oululainen osallisuustoiminta
rohkaisee nuoria vaikuttamaan
heitä koskeviin asioihin.

• Nuorten työpajat tarjoavat
ohjausta sekä harjoittelu- ja
työpaikkoja työttömille 17–24vuotiaille. Työpajoilla voi
tutustua mm. autoalaan,
puusepäntyöhön, taiteeseen ja
mediaan.

Ohjausta ja neuvontaa Byströmistä
•

Byströmin nuorten palveluista nuoret saavat saman katon alta
monenlaista palvelua esim. kouluttautumiseen, työnhakuun, toimeentuloon,
asumiseen sekä vapaa-aikaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Palvelua
antavat alan ammattilaiset mm. nuorisopalveluista, TE-toimistosta ja
hyvinvointipalveluista.

•

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi palvelee nuoria kaikissa elämään
liittyvissä kysymyksissä, ilman ajanvarausta ja maksutta. Myös verkossa
www.nettinappi.fi

•

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa perusopetuksen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle
jäävät nuoret.

Kohti valkolakkia
•

Elokuusta 2014 alkaen Oulun kaupungilla on 10 päivälukiota ja pääasiassa
iltaisin toimiva aikuislukio. Opiskelijoita päivälukioissa on noin 4000 ja
aikuislukiossa noin 1800.

•

Kolme erikoislukiota: Madetojan musiikkilukio on musiikin opetuksen
erikoislukio, Oulun Lyseon lukiossa toimii kansainvälinen IB-ohjelma ja
Kastellin lukiossa urheilulukiolinja.

•

Lukio-opetusta annetaan myös valtion ylläpitämässä Oulun
normaalikoulussa sekä yksityisissä lukioissa: Svenska Privatskolan i
Uleåborg ja Oulun steinerkoulu.
Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa - eLukiossa - on Oulusta
mukana Oulun Lyseon lukio ja Oulun aikuislukio.

•

Harrastuksia ja elinikäistä oppimista
•

•

•
•

Vapaan sivistystyön opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja
yhteiskunnallisia opintoja, mm. taide- ja taitoaineita, vieraita kieliä, musiikkia
ja liikuntaa pääasiassa yli 15-vuotiaille.
Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille
tarkoitettua taidekasvatusta, kuten tanssia, teatteritaidetta, musiikkia ja
kuvataidetta.
Oulu-opisto on kaupungin ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Oulun
kansalaisopisto on yksityinen.
Taiteen perusopetusta antavat Oulu-opisto, Oulun konservatorio ja Oulun
taidekoulu.

Oulussa on ilo liikkua

•
•
•
•
•
•
•

Liikuntapaikkoja ympäri Oulua
Ohjattua liikuntaa vauvasta vaariin erityisryhmiä unohtamatta
Uimakouluja, vauvauintia, vesivoimisteluja
Liikuntaneuvontaa, kursseja ja leirejä
Seurayhteistyötä ja avustuksia
Alle 18-vuotiaat harjoittelevat maksutta kaupungin liikuntapaikoilla.
Yli 65-vuotiaat liikkuvat edullisesti seniorikortilla.

Moni-ilmeinen kulttuurikaupunki
•

Kulttuuripalveluja ja tapahtumia tuottavat 5
omaa kulttuurilaitosta sekä laaja,
monipuolinen kulttuuritoimijoiden verkosto.

•

Tapahtumat, kumppanuudet ja
kaupunkikulttuuri -tiimi vastaa
tapahtumahankinnasta, verkostojen
rakentamisesta ja kaupunkikulttuurin
toimintaympäristön kehittämisestä.

•

Palvelutuotantosopimukset seitsemän
kulttuuritoimijan kanssa:
 Oulun elokuvakeskus, Nukketeatteri
Akseli Klonk, Jojo – Oulun Tanssin keskus,
Pohjoinen valokuvakeskus, Oulun
musiikkijuhlat, Oulun taiteilijaseura ja
Kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Kaupungin omat kulttuurilaitokset

Kulttuuritalo Valve
Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi:
Oulun kaupunginkirjastoOulun taidemuseo
maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
23 kirjastoa, 3 kirjastoautoa,
Pohjois-Pohjanmaan museo (Ainolan
aluekirjastomalli
puistossa), Turkansaaren ulkomuseo,
Oulu Sinfonia ja musiikkikeskus
Pateniemen sahan museo,
Oulun kaupunginteatteri (osakeyhtiö)
Merimiehenkotimuseo, Kierikkikeskus
Tiedekeskus Tietomaa

Yleiskaavaluonnos ja
palveluverkkosuunnittelu

Keskusverkko

Kuntalaisen omavastuu
Sähköiset ja liikkuvat
palvelut

”Ihmisen mittainen
palveluverkko”

Esimerkki sähköisistä
palveluista
1

3

1 Viitekehys määrittää
digitaalisuuden osalta
huomioitavan
KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT
kokonaisuuden
Omatoimikirjastojen konseptin, toimintamallien sekä
- Valmiudet ja
tukevien2ICT ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen
infrastruktuuri
palvelutuotannossa
- Sisällöt ja palvelut
VIIKOLLA 13 OMATOIMIKIRJASTOKONSEPTIN PILOTTI - Ekosysteemit
PATENIEMESSÄ
2 Tämän pohjalta on
Kirjaston asiakkaat voivat käyttää kirjaston tiloja ja
muodostettu
palveluja normaalin aukioloajan ulkopuolella. Henkilökunta
palvelualueen
tavoitteita
ei ole paikalla ja asiakkaat kirjautuvat kirjastokortilla
ja
ja kaupunkistrategiaa
PIN -koodilla kirjastotilaan. Omatoimikirjaston
tukevat toimenpideaukioloajoista ja ikärajoista päätetään yksikkökohtaisesti.
kokonaisuudet
Lainaus tehdään automaatilla. Palautus tehdään joko
automaatilla tai lainattu aineisto jätetään suljettuun
3 Palveluverkkoa
palautuslaatikkoon. Kirjastotilassa on kameravalvonta,
toteuttavat toimenpiteet
kuvatallenteet tarkistetaan jälkeenpäin tarvittaessa.
priorisoidaan
palvelualueen tiekartalla
TA-kierroksen yhteydessä
toteutettaviksi
toimenpiteiksi

Mitä ovat monitoimitalot (hyvinvointikeskus,
hyvinvointikoulu) ja palvelupisteet
(hyvinvointipisteet)
Monitoimitalo ei ole pelkkä fyysinen rakennus ja tietyt määritellyt palvelut, vaan
kyse on laajemmin periaatteesta järjestää alueen palvelut monitoimijaisesti,
kunnan toimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä painottaen ennaltaehkäisyä
ja kuntalaisten omavastuuta.
Pisteissä ja yksiköissä on eritasoisia palveluita ja niiden palvelut ja toiminnat
vaihtelevat alueen asiakastarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti.

Lähipalvelut/pis
teen palvelut

Monitoimijaisuus, monialaisuus, monituottajuus
•
Elämänkaarinäkökulma kaikissa palveluissa
Monipuoliset sähköiset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
•

•

Alueellisesti
tarjottavat
palvelut

Kaikkien
oululaisten
yhteiset
palvelut

Ei ”mökkitarkastelu”, vaan tapa toimia!
Keskuspalveluissa
tarjotaan mahdollisimman
MonipalveluMonipalvelukeskukset
laaja SIKU palvelutarjonta,
keskukset
yhteisen
henkilökunnan ja
Pistepalveluissa
kuntalaisille
tarjottujen
tarjotaan monialaisia
laajojen
aukioloaikojen
SIKU palveluita
Monipalvelukautta
huomioiden alueen
Monipalvelupisteet
asukastiheys,
pisteet
asukasmäärä ja muut
Kohdennetuissa
lähialueen
palvelut ->
yksikkö-palveluissa
kohteessa useampi kuin
Yksikköpalvelut
Yksikköpalvelut
tarjota tietty
1voidaan
SIKU toimija
palvelutarjonta, joka
palvelee lähipalveluna
alueen asukkaita (esim.
lainojen
nuoto

Yksittäiset
kouluratkaisut

Yksittäiset kirjastoratkaisut
palvelupisteen
kautta /

Erikoisluokka-toiminta

Erityiskoulut
kyläkoulu)

Asukastuvat



Oulu10
jne.

Keskusverkko ja
SIKU monipalvelukeskukset- ja pisteet
Monipalvelukeskukset

Monipalvelupisteet

Vuoden
2018
jälkeen

Kiitokset ja
aurinkoista
kevättä!

Keskustelu

1. Mitä hyviä asioita ja toimintakäytäntöjä pitäisi säilyttää?
2. Mistä asioista ja toimintakäytännöistä voitaisiin luopua?
3. Mitä ihan uutta monipalvelukeskukset ja –pisteet voisivat mahdollistaa?

4. Mitä muita terveisiä teillä on palveluverkkoselvityksen valmisteluun?
5. Mitä muita terveisiä viranhaltijoille sivistys- ja kulttuuripalveluiden
järjestämisen näkökulmasta?

