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Palveluverkkotyön periaatteet
Nuoristotilat, kirjastot ja
asukastuvat pääsääntöisesti
muiden siku-palveluiden
yhteyteen

Palvelut kootaan
ehyiksi poluiksi
palvelukeskittymittäin

Aika- ja paikkariippumattomat
itsepalvelut

Kuntalaisten olohuoneet
kohtaamispaikkana

KUNTALAINEN
KESKIÖSSÄ
Uusi oppimiskäsitys:
uudenlaiset opetusmenetelmät ja
-ympäristöt
- opetuksen osuus
kokonaiskustannuksista kasvaa

Koulut alueensa
keskuksia

Hyvät
liikenneyhteydet

Digipalveluiden
määrä ja käyttö
kasvaa

Hyvinvointi

Ehyt kasvun- ja opinpolku

Palvelukeskittymittäin tiivistyvä
palveluverkko

Digitalisaatio

Esitykset
palveluverkkoratkaisuiksi
talousarvioon 2019 ja
taloussuunnitelmaan
2020 - 2021 alueittain

2019

Haukiputaan palvelukeskittymä
Aseman päiväkoti ja koulu tarjoavat tilat ja
iltapäivätoiminnan Jokikylän lapsille. Jokikylän tiloista
luovutaan.

Kello-Kiviniemen palvelukeskittymä
Alueen nuorille tarjotaan tilat Kellon koululta.

Asukastupatoiminta / kuntalaisten olohuone sijoitetaan
Kiviniemen koululle, jossa toimii jo alueen kirjastopalvelut.
Kellon keskustan tiloista luovutaan.

POHJOINEN
ALUE
2019

Yli-Iin palvelukeskittymä
Yli-Iin kirjastopalveluja kehitetään omatoimikirjaston
suuntaan ja kirjastopalvelut tarjotaan Yli-Iin koulun
yhteydessä, joka toimii jatkossa myös Yli-Iin asukkaiden
olohuoneena. Yli-Iin kirjastorakennuksesta luovutaan.

ITÄINEN
ALUE

Ylikiimingin palvelukeskittymä

2019

Ylikiimingin nuorisotilat sijoitetaan Ylikiimingin koulun
yhteyteen. Ylikiimingin kuntosali siirretään vanhan
kunnantalon tiloihin. Kuntosalitilasta luovutaan. Ylikiimingin
koululle tehdään hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus
sekä rakennetaan Mustikan päiväkoti.

Jäälin palvelukeskittymä

Laivakankaan koulun rakentamisen myötä alueen yhtenäinen
kasvun ja oppimisen polku yhtenäistyy Jäälin alueella.

Kaakkurin palvelukeskittymä
Sarasuon Kortteli-päiväkodin toiminnat siirretään Sarasuon
päiväkotiin 1.8.2018 alkaen. Kortteli-päiväkodin tiloista
luovutaan.
Metsokankaan yläkoulun oppilaille rakennetaan uudet tilat,
joissa järjestetään myös nuorisopalvelua.

Maikkulan palvelukeskittymä
Iinatin päiväkodin toiminnat siirtyvät alueen lähipäiväkoteihin
1.8.2018 alkaen. Jatketun aukiolon varhaiskasvatuspalvelu
siirtyy 1.8.2018 alkaen Maikkulan päiväkodista Kuukkelin
päiväkotiin.

ETELÄINEN
ALUE

2019

2020 - 2021

Haukiputaan palvelukeskittymä

Tarkastellaan Jatulin peruskorjauksen yhteydessä mahdollisuutta
järjestää vaihtoehtoisesti avointa varhaiskasvatusta Jatulissa.
Simppulankartanon tiloista luovutaan. Jatulin peruskorjauksen
yhteydessä suunnitellaan myös ratkaisut kuntalaisten olohuoneelle
sekä korvaavat tilat kirjasto- ja Oulu10-palveluille.
Tarkastellaan Haukiputaalla lasten määrää sekä oppilaaksiottoalueita.
Keiskan koulun alueelta lapset ohjautuvat Martinniemen ja
Haukiputaan kouluihin. Keiskan koulun tiloista luovutaan.

Pateniemi-Rajakylän palvelukeskittymä

Rakennetaan Pateniemeen uusi päiväkoti vuonna 2020. Pateniemen,
Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan päiväkodin
erillisen esiopetusryhmän tiloista luovutaan.
Pateniemen lukion siirtyessä Raksilan lukioon Kuivasojan sivukoulun
oppilaat siirtyvät Rajakylän pääkouluun, mikäli oppilaat sinne mahtuvat.
Kuivasojan sivukoulun jatko tarkastellaan joka tapauksessa viimeistään
siinä vaiheessa, kun
rakennus on peruskorjauksen kohteena.

Kello-Kiviniemen palvelukeskittymä

Oravan koulumuseon museaalinen esineistö säilytetään ja
dokumentoidaan digitaalisesti. Museotiloista luovutaan.

POHJOINEN
ALUE
2020 - 2021

Kiimingin palvelukeskittymä
Jokirannan koulu rakennetaan lukion ja Syke-talon yhteyteen
samalle tontille.
Kiiminkijoen koulun peruskorjauksen tai muun
investointitarpeen yhteydessä tarkastellaan oppilaiden
sijoittuminen palvelukeskittymän kouluihin sekä arvioidaan
tarvittavat opetusyksiköt ja niiden vuosiluokat.

Kiimingin vanhasta kunnantalosta luovutaan. Avoin
varhaiskasvatus siirtyy muihin Kiimingin varhaiskasvatuksen
yksiköihin ja Oulu10-palvelut Syke-taloon.

Korvensuoran palvelukeskittymä
Heikinharjun avoin päiväkotitoiminta siirtyy Talvikankaalle.
Heikinharjun tilasta luovutaan.

ITÄINEN
ALUE

2020 - 2021

Tuira-Toppilan palvelukeskittymä

Toppilan nuorisotila sijoitetaan Merikosken koulun Toppilan yksikön yhteyteen.
Nykyisestä nuorisotilasta luovutaan.
Koskelan ja Tuiran kirjastot sijoitetaan Merikosken koulun yksiköiden yhteyteen
Merikosken lukion siirtyessä Raksilan lukioon. Koskelan ja Tuiran kirjastojen tiloista
luovutaan.
Tarkastellaan Tuiran ja Koskelan asukastupien tilanne alueellisten olohuoneiden
kehittämisen myötä.

Keskustan palvelukeskittymä

Tiernan koulun yksiköiden määrää arvioidaan. Vapautuvat tilat otetaan osin
varhaiskasvatuksen käyttöön.
Heinätorin päiväkoti, ympärivuorokautinen hoito, korvaa Varpulan vuokrakiinteistön.
Vuokratiloista luovutaan.
Ainolan päiväkodin peruskorjaus.

Karjasilta-Höyhtyän palvelukeskittymä

Pohjankartanon peruskorjaus jatkuu (hallintotilat, kirjasto, musiikin opetus, juhlasali).
Allinpuiston päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus.
Lintulammen ja Teuvo Pakkalan koulujen peruskorjaus tai yhteinen uudisrakennus
(edellyttää kaavamuutosta).

KESKINEN
ALUE
2020 - 2021

Oulunsalon palvelukeskittymä

Oulunsalon lukio siirtyy perustettavaan Raksilan uuteen lukioon.

Oulunsalon kirjasto ja Oulu10-palvelupiste siirtyvät Oulunsalotaloon,
lukiolta vapautuviin tiloihin. Talo toimii myös kuntalaisten
olohuoneena. Nykyisen kirjaston ja Oulu10-palvelupisteen tiloista
luovutaan.
Entisen kunnantalon eli yhteisötalon sivistys- ja kulttuuripalveluiden
käyttämistä tiloista luovutaan.
Salonpäähän rakennetaan 0-6-vuosiluokkien koulu ja päiväkoti.
Niemenrannan koulun yhteyteen tehdään lisärakennus.
Oulunsalon keskustaan rakennetaan varhaiskasvatuksen tila, joka
korvaa Saloilan päiväkodin ja Päiväkoti Kuovien Kauppiaantien ja
jatketun aukiolon ryhmien tilat. Korvattavista tiloista luovutaan.

Maikkulan palvelukeskittymä

Perusopetuksen kapasiteettia ja yksiköitä tarkastellaan Maikkulan
koulun perusparannuksen yhteydessä.

ETELÄINEN
ALUE

2020 - 2021

Palvelulinjaukset

Palvelulinjaukset
Oulua kehitetään vetovoimaiseksi ja persoonalliseksi kaupungiksi, jossa
kaupunkikulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia ja positiivista ilmapiiriä asukkaille.
Palveluiden digitalisointi ja liikkuvat palvelut keventävät palveluverkkoa.
Oulun kaupungin merkitystä koulu- ja opiskelukaupunkina vahvistetaan. Oulu on
hyvinvoinnin ja hyvinvointioppimisen edelläkävijä. Ehyt kasvun ja opinpolku
rakennetaan jokaiselle perheelle ja lapselle.
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa syntyy yhteisöllisiä oppimis- ja elämyskeskuksia:
Alueellista toimintamallia vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointipalveluiden
kanssa. Palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin
ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin, jolloin vahvistetaan eri palvelujen
keskinäistä yhteistyötä ja voidaan paremmin vastata asukkaiden monialaisiin
palvelutarpeisiin.

Palvelulinjaukset

(2/4)

Tilojen käyttöastetta tehostetaan, ja kuntalaiselle tarjottavia aukioloaikoja
laajennetaan. Palvelukeskittymiin luodaan kuntalaisten olohuoneita, jotka ovat
asukkaiden käytössä virka-ajoista riippumatta. Toiminta muotoutuu alueen
asukkaiden tarpeista. Kaupungin rooli on toimia erityisesti mahdollistajana avaten
tilat kansalaisten ja kolmannen sektorin käyttöön.

Palveluja kehitetään monialaisen yhteistyön sekä yksityisten palvelutuottajien ja
järjestöjen yhteistyönä. Sähköisiä ja liikkuvia palveluja kehittämällä monipuolistetaan
ja kevennetään palvelurakennetta sekä madalletaan palvelujen käyttämiskynnystä.
Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhtenäinen varhaiskasvatuspolku -ajatusta
noudattaen. Palveluverkkoa tiivistetään ottaen huomioon lainsäädännön muutokset,
väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat
tekijät.

Palvelulinjaukset

(3/4)

Perusopetuksen palvelut tuotetaan siten, että oppilailla on tunnistettava, joustava opinpolku
1.-9. luokilla ja alueet sitoutuvat yhtenäiseen perusopetukseen. Perusopetuksen
palveluverkkoa tiivistetään palvelukeskittymittäin ottaen huomioon väestö- ja
oppilasennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät.
Palvelukeskittymän kaikki päiväkoti- ja kouluyksiköt (kapasiteetti ja vuosiluokat)
tarkastellaan aina siinä tilanteessa, kun alueen jossakin yksikössä syntyy peruskorjaustai laajennustarve. Tavoitteena on, että alueellisesti tarkasteltuna oppilaskohtainen
neliömäärä laskee. Tilojen suunnittelua ohjaa ensisijaisesti oppilaan oppiminen,
hyvinvointi ja tilojen monikäyttöisyys.

Palveluverkkoa tiivistettäessä pyritään huolehtimaan, että useimmissa opetustilanteissa olisi
enintään 25 oppilasta yhtä opettajaa kohti. Oppilaiden yksilöllinen tuki turvataan muun
muassa yhteis- ja erityisopetuksella, koulunkäynnin ohjauksella ja oppilashuollolla. Opettajaoppilassuhdeluvun ja erityisen tuen tavoitteet linjataan sivistyspoliittisessa ohjelmassa ja
erityisen tuen toimenpideohjelmassa vuonna 2018.
Lukiokoulutus on seudullinen palvelu ja osa toisen asteen kokonaisuutta. Yhteistyö lukioiden
kesken sekä ammatillisen ja korkeakoulutuksen kanssa on suunniteltua ja yhdessä ohjattua.
Mahdollisuutta eLukio-opintoihin vahvistetaan. Lukioverkko sijaitsee julkisen liikenteen
reittien varressa, joka parantaa palvelun tavoitettavuutta.

Palvelulinjaukset

(4/4)

Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetus
tuotetaan alueellisesti kysynnän mukaisesti.
Kirjastopalveluita kehitetään siten, että palveluita tuotetaan tilankäytöllisesti
tehokkaasti ja ihmisten luontaisiin asiointireitteihin tukeutuen. Kaupungissa toimii
keskustakirjasto ja kolme laajan palvelun tarjoavaa aluekirjastoa. Näitä täydentävät
kirjastopalvelut tuotetaan lähtökohtaisesti muiden palvelukäyntien yhteydessä.
Oululaista terveysliikuntaa vahvistetaan kansallisena kärkenä. Terveysliikuntaa ja
terveyserojen kaventumista edistetään liikunnan avulla siten, että liikuntapalvelut
ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai
liikunta-aktiivisuudesta riippumatta.

Joukkoliikenteen kapasiteettia ja yhteyksiä kehitetään siten, että tiivistyvän
palveluverkon saavutettavuus toteutuu.

Palveluverkkoesitys parantaa tulevaisuuden
käyttötaloutta
NYKYTILA

1 000 €
Käyttötaloussäästöt yhteensä /vuosi
Käyttötalouskustannukset yhteensä /
vuosi

3 870 053

NETTOVAIKUTUS 1 v.

-

NETTOVAIKUTUS 10 v.

-

Nettovertailu nykytilaan / 10 vuotta

3 870 053
38 700 530

ESITYS
4.6.2018
3 786 387
933 355
2 853 032
28 530 316
67 230 846

