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Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Vuoden 2014 kaupunginstrategian yhdeksi tavoitteeksi on asetettu
kahden tai kolmen kokoluokaltaan merkittävän päätöksen
vaikuttavuuden arviointi.
Arvioinnin kohteet nimettiin keväällä kaupungin johtoryhmässä.
Sivistysosastolla arviointi päätettiin kohdistaa koulutuskeskus Valon
perustamiseen. Tämä linjaus on erittäin perusteltu, sillä
koulutuskeskus Valon saamiseen liittyvä päätöksentekoprosessi on
ollut julkisen palvelusektorin osalta yksi Ylöjärven lähihistorian
merkittävimpiä.
Vaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty alla olevaa taulukkomuotoista työkalua, joka jäsentää ja ohjaa arviointityötä. Itse
arviointiprosessi tapahtuu kaksivaiheisesti:
1. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut
alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).
2. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa arvioidaan lyhyesti sanallisesti ne kohteet, joiden osalta on ensimmäisessä vaiheessa
todettu olevan vaikutuksia.
Alla olevan taulukko-työkalun avulla arvioinnin ovat omalta osaltaan
jo tehneet Ylöjärven lukion edustajat ja sivistysjohtaja.
Kokouksessa varataan aikaa siten, että koulutuslautakunta työstää
oman osuutensa arviointiin. Käytännössä tämä tapahtuu
täydentämällä jo nyt taulukossa olevia huomioita.
Symbolien merkitykset:
x = on ollut vaikutusta
xx = on ollut merkittävää vaikutusta
Koulutuskeskus Valon perustaminen:
Kuntalaisvaikutukset
Muutoksen kohde
Terveys ja hyvinvointi

On vaikutuksia
x
Uudet koulutilat ovat viihtyisät. Van-

Ei ole vaikutuksia

Yhdenvertaisuus ja
osallisuus
Työllisyys ja työelämä
Tietoyhteiskuntataidot

Turvallisuus (ml. tietoturva)
Palvelujen taso, kattavuus ja saatavuus

hoissa tiloissa oli mm. sisäilmaongelmia puutteellisen ilmanvaihtojärjestelmän takia.
x
Lisäopetus, lukio-opetus ja ammatillinen opetus toimivat fyysisesti saman katon alla.
xx
Ammatillista koulutusta on voitu tuoda lähemmäksi työpaikkoja.
x
Lukiolla on korkea profiili tietotekniikkaa hyödyntävänä oppilaitoksena.
x
Fyysinen toimintaympäristö entistä
turvallisempi.
xx
Puitteet ovat uudet ja resurssit kasvaneet (mm. oppilaspaikat, opiskeluhuolto, oppilaitoskirjasto). Ammatillinen koulutus on saatu
ylöjärveläisille nuorille
lähipalveluksi.
Lisäopetuksen sijoittuminen Valoon
mahdollistaa opiskelijoiden joustavien koulumuotojen kokeilemisen.

Jokin muu, mikä

Ympäristövaikutukset
Muutoksen kohde
Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys
Maaperä, luonnon monimuotoisuus, ilmasto
Maisema, kaupunkikuva,kulttuuriperintö

On vaikutuksia

Ei ole vaikutuksia

x
Fyysinen työympäristö entistä turvallisem pi ja viihtyisämpi sekä
moderni.
x
xx
Koulutuskeskus Valo on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen.

Jokin muu, mikä

Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset
Muutoksen kohde
Organisaatioiden keskinäiset toimivaltamuutokset
Uudenlaiset palvelujen
tuottamistavat (esim.
tilaaja-tuottajamalli,
palvelusetelin käyttö
jne.)

On vaikutuksia

x
Perustettu Ylöjärven kaupungin ja
Tredun yhteinen Valon yhteistoimintaa ohjaava ohjausryhmä.
x
Ylötehdas, ulkoistettu ruokahuolto ja
vahtimestaripalvelut, 2. asteen ns.
kaksois- ja kolmoistutkinnot, am matillinen aikuiskoulutus

Ei ole vaikutuksia

Organisaation
tehtävien määrä, laatu
tai
menettelytavat
Henkilöstön määrä,
asema ja osallisuus
Organisaation raportointi-, tiedottamis- ja
selvitysvelvoitteet ja
muut uudet hallinnolliset tehtävät
Jokin muu, mikä

Taloudelliset vaikutukset
Muutoksen kohde
Hankinta- tai investointikustannukset sekä
henkilöstön palkkauskustannukset
Väestöryhmien ja kotitalouksien asema
ja käyttäytyminen
Yritysten toiminta, niiden välinen kilpailu ja
kansainvälinen kilpailukyky ja markkinoiden
toimivuus
Kunnallistalouden yhteisöjen rahoitus, voimavarojen
jako, työllisyys ja tuottavuus
Palvelutuotannon muutos
Jokin muu, mikä

Lisätiedot

x
Yhteistoiminta Tredun kanssa sekä
ulkoisten toimijoiden kanssa.
x
Henkilöstön määrä on kasvanut huomattavasti, am mattinimikkeiden lukumäärä monipuolistunut.
x
Uudistunut markkinointi koulutuskeskuksena, yhteistoiminta eri tahojen
kanssa, yhteistoimintasopimukset.

On vaikutuksia

Ei ole vaikutuksia

x
Kasvaneet (henkilökunta)
x
Opiskelijamäärä kasvanut
x
Koulutuskeskus tukee sekä välittömästi että välillisesti paikallisten yritysten toimintaa.
x
Kunta panostaa voimavaroja koulutuskeskus Valon kehittämiseen edelleen.
x
Ns. kaksois- ja kolmoistutkinnot.

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta täydentää edellä selosteosassa olevaan
taulukkoon oman arviointiosuutensa ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

