
  



  

Yhteiset strategiat

 Kaupungin strategiassa 2013-2016 todetaan
että kaupungin vahvuus perustuu turvalliseen ja
viihtyisään elinympäristöön, elinvoimaisiin kyliin,
laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin
kuntapalveluihin, ennakkoluulottomaan
yrittäjyyteen, monipuolisiin kaupan palveluihin
sekä avoimeen ja innostavaan ilmapiiriin.

 Aisaparin strategiassa rohkaistaan kyliä, julkista
sektoria, paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä
yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä.



  

Hankkeen tausta ja tarve
 Alajärven kaupungin kouluverkon kuntokartoitus

Koulun tilat tulevat vaatimaan remonttia tai
uudisrakentamista. (Varattu jo aiemmin
budjetissa rahaa). 

 TIKKA-hankkeen esiselvitys.
 Lähipalveluiden mahdollistaminen (SoTe)
 Kylän yritysten ja kyläyhdistyksen toiveet tilojen

suhteen.
 Yhdessä kustannustehokas vaihtoehto?
 Ei pelkkä koulurakennus > monipalvelukeskus?



  

Tilojen muunneltavuus

 Tilat ja palvelut rakennettaisiin
elämänkaarimallin mukaisesti todelliseen
tarpeeseen perustuen (kyselykartoitukset)

 Tilat muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin
 Suunnittelussa on hyvä huomioida kaupungin,

yritysten ja asukkaiden tilatarpeet sekä
ihmiskeskeisyys > palveluita vauvasta vaariin

 Mahdollinen jyvittäminen osapuolten kesken >
kustannustehokkuus



  

Yhteistyön mallintaminen

 Projektissa haetaan vastausta mm. siihen miten
kaupungin, alueen yritysten ja kyläyhdistyksen
yhteistyötä voidaan mallintaa. (*kyselyt)

 Kyläyhdistyksen tavoitteena on koordinoida
kylän yhteisiä ponnistuksia yhteiseksi hyväksi.
Tästä hyvänä esimerkkinä on kyläkoulun
tukemiseksi tehty toiminta yhdessä yritysten
kanssa.

 Mäkelä Alu Oy:n missiona on parantaa
asiakkaidensa kilpailukykyä markkinoilla ja
luoda paikallista hyvinvointia



  

Hankkeen sidosryhmät



  

Yhteistyö käytännössä
 Järvi-Pohjanmaan vanhustyön visiona 2015-

2020 on ikäihmisten itsenäinen ja
täysipainoinen elämä omassa kodissa.

 Voisiko työterveyshoitaja tehdä esimerkiksi
ikäihmisten verenpainemittauksia ja muita
vastaavia toimenpiteitä? Kouluterveydenhoito?

 Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on tehty
työhyvinvointi- ja työterveyskartoitusta alueen
yrityksiin Sirkka Rajalan toimesta tammi-
helmikuussa 2017.

 Mitä haasteita ja mahdollisuuksia SOTE tuo?



  

Pilottikohteena Luoma-aho
 Ainutlaatuinen teollisuuskylä, jossa enemmän

työpaikkoja (n.400) kuin asukkaita (n.350)
 Kyläkoulun oppilasmäärän kehitys lähivuosina

Oppilasennuste 2017-2018 = 40, 
Oppilasennuste 2018-2019 = 44 ja 
Oppilasennuste 2019-2020 = 48 oppilasta

 Koulumäen päiväkodissa on 24 paikkaa
 Kylän infra vaatii päivittämistä. 
 Yrityksillä tarve investoinneille ja palkata lisää

väkeä. > Lisää asukkaita kylään? 



  

Kustannustehokkuus
 Kolmikantayhteistyönä monipalvelukeskuksen

rakentaminen edullisempaa koska tilojen
rakentaminen voitaisiin jyvittää kolmen toimijan
kesken.

 Kustannussäästöjä syntyisi myös kuljetusten
vähenemisellä jos esimerkiksi terveyspalveluja
saisi lähipalveluna. Hammastarkastukset,
verenpainemittaukset, työterveyshuolto.

 Kotipalvelu – kouluruokala – lounasruokala?



  

Kuka hyötyy hankkeesta?
 Lähialueiden ihmiset vauvasta vaariin
 Kylän yritykset ja niiden työntekijät
 Eri yhdistykset ja järjestöt
 Alajärven kaupunki. Miten SoTe-uudistus

vaikuttaa kunnan palvelutuotantotehtävään?
 Mahdolliset uudet palveluyrittäjät

Virkamiehille ja päättäjille on tulossa oma kysely
helmikuun aikana: 
https://mopake.typeform.com/to/goWwtS

https://mopake.typeform.com/to/goWwtS


  

Tulevat tilaisuudet
 23.2. YTYÄ-kylätoimintaan, Punaisella tuvalla
 9.3. Elinkaarimalli -semin., Alvariinissa

Kemppainen, Riihinen, Manninen
 23.3. Alueen suunn. työpaja
 30.3. Kustannustehokasta elämänkaariajattelua

Rimpelä, Tantarimäki
 6.4. Pienkoulujen vahvuudet

Lisää tapahtumista:
https://www.facebook.com/monipalvelukeskus/

 

https://www.facebook.com/monipalvelukeskus/
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