Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 2. kokous
Aika:

15.4.2020 klo 16.00–18.25

Paikka:

Ingafen kokoustila (etänä Teams)

Läsnä:

Riku Bitter (pj.)
Hannu Nokkala
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

etänä

Anni Antila

etänä

Eero Yrjö-Koskinen

etänä

Hannele Saari
Jari Heikkinen

etänä
etänä, poistui klo 17.36

Risto Paajanen
Miia Nahkuri

etänä

Santakallio Esa

etänä

Mattila Hannu

etänä

Toni Haapakoski (siht.)
Mia Miettinen

etänä

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Avattiin palveluverkkoselvityksen 2. ohjausryhmän kokous.
Todettiin läsnäolijat, puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Ohjausryhmän tehtävänanto
Sovittiin tarkasteltavat asiakokonaisuudet ja valmistelusta vastaavat henkilöt:
1. Lapsivaikutusten arviointi
2. Pedagogiset vaikutukset
3. Vaikutukset 6. luokkien siirrosta takaisin alakouluihin
4. Palveluverkon vaatimat investoinnit ja vaikutukset ylläpitokustannuksiin
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5. Veto-/pitovoima-analyysi
6. Poistuvien liikuntatilojen vaikutukset
7. Kuljetustarkastelut
8. Ekologisuusarviointi
9. Taloudelliset vaikutukset
Kohtien 1, 2 ja 3 osalta valmisteluvastuu on sivistysjohtaja Esa Santakalliolla.
Kohdan 4 osalta valmisteluvastuu on rakennuspäällikkö Hannu Mattilalla.
Kohtien 5 ja 6 osalta valmisteluvastuu on elinvoimajohtaja Mika Herpiöllä.
Kohtien 7 ja 8 osalta valmisteluvastuu on kaupungininsinööri Toni
Haapakoskella.
Kohdan 9 osalta valmisteluvastuu on talous- ja hallintojohtaja Kari Oralla.
Otettiin esille, että arvioinneissa voidaan hyödyntää kaupungin
asiantuntijaryhmiä.
Todettiin, että tarkastelut koskevat koko palveluverkkoa pois lukien sosiaalija terveystoimialan kiinteistöjä.
Sovittiin, että valmisteluvastuussa oleva laatii seuraavaan kokoukseen
tarkasteltavan asian sisällysluettelon ja valmisteluun osallistujat. Esityksessä
tulee huomioida työn laajuus suhteessa aikatauluun.
Sovittiin, että ohjausryhmän jäsenet lähettävät Toni Haapakoskelle
ehdotuksia selvityksiin osallistuvista asiantuntijoista perjantaihin 24.4
mennessä.
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3. Yleiset periaatteet
Sovittiin valmistelun yleiset periaatteet tarkasteluiden pohjaksi:
-

käytettävä luokkakoon keskiarvo tarkasteluissa on 20 oppilasta
sarjojen minimäärää ei rajata tarkasteluissa

Keskusteltiin laadittavista malleista:
Nykytilaa pidetään vertailun pohjana.
a vaihtoehto = keskitetty malli
b vaihtoehto = hajautettu malli, jossa monitoimitaloon sijoittuisi vähemmän
toimintoja
Molemmissa malleissa esitetään monitoimitalo. Monitoimitalon laajuus voi
vaihdella.
Molemmissa malleissa tulee huomioida, että Uramon koulun käyttöastetta
tulee nostaa.
Sovittiin, että museoselvitys vuodelta 2018 jaetaan ohjausryhmälle. Mika
Herpiöltä pyydetään tilannekatsausta. Museoiden osalta eri vaihtoehtojen
tarkastelua jatketaan.
Kirjaston osalta on valmistunut suunnitelmat parannuksista. Lisäksi uimahallin
osalta suunnittelu on käynnissä. Uimahalli ja uimala ovat tulossa lähivuosien
investointiohjelmaan. Näiden osalta ohjausryhmä katsoo, että nämä ovat
perusteltuja korjaustarpeita.

4. Osallistaminen
Osallistaminen huomioidaan seuraavaan kokoukseen laadittavassa
aikataulussa.
Lähtökohtaisesti osallistaminen tehdään samanaikaisesti päättäjien,
sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.

5. Viestintä
Todetaan, että ensimmäinen ohjausryhmän muistio on julkaistu kaupungin
palveluverkkouudistussivustolla. Todettiin, että palveluverkkosivuston
rakennetta on päivitetty.
Sovitaan, että tämän kokouksen muistio julkaistaan huomisen aikana.
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6. Muut asiat
Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi, että kaupunki on saanut kuntalaisaloite.fi
palvelun kautta aloitteen otsikolla: Riihimäen nykyistä kouluverkkoa ei saa
ajaa alas.
7. Seuraava kokous
Seuraavat palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän kokoukset pidetään 28.4.,
18.5. ja 10.6. Myöhemmät kokoukset sovitaan selvityksen edetessä.
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