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Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää Länsialueen
palveluverkkoselvityksestä lausunnot tekniseltä lautakunnalta,
kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, nuoriso- ja
liikuntalautakunnalta, sosiaali- ja terveystoimikunnalta,
nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta. Kaupunginhallitus
edellyttää, että kukin lautakunta keskittyy lausunnossaan oman
toimialansa mukaisiin seikkoihin. Lausunnot tulee antaa maaliskuun
alkuun mennessä.
Lappeenrannan kaupunki varautuu lähivuosina uudistamaan ja
peruskorjaamaan länsialueen kouluja ja päiväkoteja sekä
Sammonlahden aluekeskuksen julkisia rakennuksia. Länsialueen
palveluverkon selvitystyötä on tehnyt kaupunginjohtajan 21.5.2015
asettama eri toimialoja edustava työryhmä. Selvitys kattaa
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntatoimen, nuorisotoimen,
kulttuuritoimen ja terveyspalvelut (Eksote). Työryhmän loppuraportti
on valmistunut tammikuussa 2016. Asian liiteaineistot on luettavissa
luottamushenkilöiden verkkopalvelusta yleisistä asiakirjoista Länsialueen palveluverkko tai kaupungin kotisivuilta
http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Lansialueen-palvelu
verkko
Länsialueen palveluverkkoa valmistellut työryhmä esittää, että
laadittujen selvitysten ja vaihtoehtojen vertailun perusteella
palveluverkon kehittämistä jatketaan keskitetyn mallin eli
vaihtoehtojen 1A ja 1B pohjalta. Näissä vaihtoehdoissa esi- ja
perusopetus annetaan länsialueella Sammonlahden ja Lappeen
kouluissa. Sammonlahden koulun yhteyteen voidaan rakentaa
yhteiskäyttöisiä tiloja myös nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjaston ja
Eksoten käyttöön.
Selvityksen perusteluissa keskitetty palveluverkkomalli on
osoittautunut parhaaksi niin pedagogisilla, taloudellisilla,
rakennusteknisillä, ympäristöllisillä kuin eri toimintojen väliseen
synergiaan liittyvillä perusteilla. Keskitetyssä mallissa pystytään
parhaiten toteuttamaan perusopetuksen laatukriteerit sekä
tarjoamaan puitteet monipuoliselle harrastus- ja vapaa-ajan
toiminnalle koulun yhteydessä. Malli turvaa parhaiten pienet
opetusryhmät ja tilojen tehokkaan käytön.
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Sosiaali- ja terveystoimikunnan lausunto:
"Laadittu palveluverkkoselvityksessä on tehty kattava
ennakkovaikutusten arviointi ja osallistettu alueen asukkaita
suunnitteluun. Länsialueen palveluverkkosuunnitelma täyttää
terveydenhuoltolain 11 § mukaisen vaatimuksen, jonka mukaan
kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin. Länsialueen palveluverkkosuunnitelman
tausta selvitys on tehty kattavasti.
Oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon sekä neuvolatoiminnan
järjestämisvastuu on ollut vuodesta 2010 lähtein Eksotella. Eksoten
ehkäisevät perhepalvelut, kuten oppilashuolto ja neuvolatoiminta
ovat kiinteä osa länsialueen lapsiperheiden lähipalveluverkkoa.
Myös Sammonlahden terveysasema nykymuodossaan tarjoaa
palveluja lapsiperheille. Lisäksi liikkuvat ja sähköiset palvelut ovat
osa Eksoten palveluvalikkoa länsialueella. Länsialueen
neuvolapalvelut on jouduttu tilakysymysten takia hajauttamaan
Sammonlahteen ja osin keskustaan. Oppilashuollon ja
neuvolapalvelujen sijoittuminen samaan yhteyteen tai
lähietäisyyteen muiden lapsiperhepalvelujen kanssa tuo
synergiaetuja. Huomioiden myös tuleva itsehallintoalue- ja
sote-uudistus, jossa järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta ja
kuntayhtymiltä itsehallintoalueelle, tiiviimpi palveluverkko
mahdollistaa jatkossakin yhdenvertaisen palveluiden saatavuuden ja
monipuolisen ennaltaehkäisevän työotteen turvaamisen.
Sote-uudistuksessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu
on jäämässä kuntaan, mutta yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden
kanssa on edelleen kiistaton. Yhteistoiminnalliset tilat mahdollistavat
uudenlaisia ja entistä tehokkaampia kokeiluja väestön terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiselle sekä kunnan toimialoille, sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestäjälle että järjestötoimijoille.
Taustaselvityksessä on arvioitu kattavasti myös sosiaalisia
vaikutuksia. Länsialueen palveluverkkovaihtoehdoilla (keskitetty vs.
hajautettu) voidaan välillisesti vaikuttaa kaupunginosien
eriytymiskehitykseen. Keskittävässä mallissa on mahdollista kehittää
Sammonlahden palvelutarjontaa myös kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimessa sekä hyödyntää alueen kansainvälisyyttä ja
yliopistokampuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Kaupungissa on jo
kokemusta suuristakin koulukeskittymistä mm. Kimpisen
koulukeskus. Keskitytyssä mallissa on mahdollista tarjota mm.
kattavampaa iltapäivä- ja aamupäiväkerhotoimintaa koululaisille ja
vastata erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden palvelutarpeeseen
tehokkaammin.
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Liikunta- ja kulttuuripalveluita on esitetty yhdistettäväksi koulutilojen
yhteyteen. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut kuten kirjaston tulee
olla myös ikäihmisten ja työikäisten käytettävissä päiväaikaan.
Taustaselvityksessä on tarkasteltu myös palvelujen
saavutettavuudessa ilmeneviä konkreettisia matka- ja
aikaetäisyyseroja vaihtoehtojen välillä. Keskitettykään malli ei
vaikuta huomattavasti esim. koulu matkoihin eikä vaikeuta
palveluiden saavutettavuutta. Tieliikenteen ja kevyenliikenteen
väylien turvallisuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota."
(SN)
Stratjoh

Sosiaali- ja terveystoimikunta antaa esitetyn mukaisen lausunnon
kaupunginhallitukselle.
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Hyväksyttiin.

