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Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 1. kokous 

 
Aika:  6.4.2020 klo 16.00–18.53 
 
Paikka: Ingafen kokoustila (Teams-kokousmahdollisuus)  

Kutsutut: Riku Bitter (pj.)  

Hannu Nokkala      

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen  etänä  

Anni Antila     etänä    

Eero Yrjö-Koskinen    etänä 

Hannele Saari    etänä 

Jari Heikkinen    etänä 

Risto Paajanen     

 

Miia Nahkuri    etänä 

 

Santakallio Esa   etänä 

Mattila Hannu    etänä 

Toni Haapakoski (siht.) 

 

Mia Miettinen    etänä 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Palveluverkkoselvityksen 1. ohjausryhmän kokouksen avaus.  

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3. päättänyt asettaa asian 
uudelleenvalmistelua varten palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän ja 
nimennyt siihen edustajan ja varaedustajan kustakin valtuustoryhmästä sekä 
ohjausryhmälle puheenjohtajan. 

  

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään valtuustoryhmien edustajat: 

  

SDP Hannu Nokkala     vara Seppo Karjalainen   

KOK Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen   vara Kai Heimonen   

VAS Anni Antila     vara Anne Immonen   

VIHR Eero Yrjö-Koskinen    vara Anne Lindgren   

KD Hannele Saari     vara Ismo Portin 

PS Jari Heikkinen     vara Riikka Tervatuli   

KESK Risto Paajanen  
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Kaupunginhallituksen pyynnöstä keskusta ilmoitti myöhemmin Risto Paajasen 
varaksi Petri Lahtisen. 

 

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin valtuuston puheenjohtaja Riku 
Bitter ja todettiin, että kaupunginhallituksen osa-aikaisella puheenjohtajalla 
Miia Nahkurilla on tehtävänsä perusteella oikeus olla läsnä puheoikeudella 
ohjausryhmän kokouksissa.  

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi sivistysjohtajan, 
kaupungininsinöörin ja rakennuspäällikön.  

  

Ohjausryhmän sihteerinä toimii kaupungininsinööri tai hänen nimeämänsä 
kaupungin henkilöstöön kuuluva viran- tai toimenhaltija. 

 

Kaupungininsinööri ei ole nimennyt ohjausryhmälle toistaiseksi sihteeriä vaan 
toimii itse sihteerinä. 

 _________ 

 

Todettiin ohjausryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri edellä kuvatun 
mukaisesti.  

 

 

2. Ohjausryhmän tehtävänanto 

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 (sekä 30.3.) päättänyt 
ohjausryhmän tehtäväksi tehdä tarvittavat selvitykset ja laatia pedagogisesti 
ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävän ja uskottavaan tulevaisuuden 
toimintaympäristöön perustuvan palveluverkkoesityksen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 päättänyt, että 
selvityksen tulee valmistua kuluvan vuoden syyskuun valtuuston käsittelyyn. 

__________ 

 

Ohjausryhmä keskusteli työn sisällöstä ja käsitteli ohjausryhmän antamaa 
kuvausta työn laajuudesta ja aikataulusta. 

 

Keskusteltiin valtuustossa esillä olleista selvitystarpeista ja siitä, millaisia 
malleja tulisi laatia. Todettiin, että malleja tulisi olla esimerkiksi kolme. 
Keskusteltiin myös lukion sijoittamisesta ja nykyisen lukion kiinteistön 
käytöstä. 

 

Todettiin, että tarkastelussa ei käsitellä sosiaali- ja terveystoimialan 
kiinteistöjä johtuen valtakunnallisen sote-valmistelun tilanteesta. 
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3. Valmistelun taustaa 

 

Keskusteltiin, että missä määrin muut suunnitelmat ja lähtötiedot ohjaavat 
palveluverkkoselvityksen laatimista. 

 

Todettiin, että palveluverkkoselvityksen valmistelussa tulee huomioida: 

- Asemanseudun yleissuunnitelma  

- muutos lapsien syntyvyydessä 

- vanhusväestön määrässä tapahtuva muutos 

- kaupungin taloudellinen tilanne  

 

 

4. Yleiset periaatteet 

 
Keskusteltiin yleisistä periaatteista huomioitavaksi palveluverkon mallien 
valmistelussa. 
 
Todettiin, että voimassa oleva sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 
keskimääräiseksi luokkakooksi on 22 oppilasta. Lisäksi todettiin, että koulujen 
perusopetusryhmien rinnakkaisluokkien vaihtoehtoehtoina voisi olla 2 sarjaa / 
ikäluokka tai, että määrää ei rajata. 
 
Keskusteltiin erityistä tukea vaativien lasten opetuksen järjestämisen 
periaatteista. 

 
 

5. Osallistaminen 

 

Keskusteltiin osallistamisen menettelyistä ja laajuudesta. 

 

Lausuntoja pyydetään tulevista malleista ja selvityksistä: 

- sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kaupunkikehityslautakunta, sosiaali- ja 
terveyslautakunta, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto 

 

Keskusteltiin, että kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus antaa näkemyksiä 
palveluverkon malleista ja selvityksistä kyselyn tai vastaavan muodossa.  
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6. Viestintä 

 

Keskusteltiin palveluverkkoselvityksen viestintään liittyvistä periaatteista ja 
menettelyistä. 

 

Sovittiin, että  

- viestintäpäällikkö osallistuu kokouksiin, 

- kokousmuistiot pyritään julkaisemaan seuraavana päivänä kaupungin 
palveluverkkoa koskevalla verkkosivulla, 

- palveluverkkoa koskevat yhteydenotot ohjataan 
palveluverkko@riihimaki.fi sähköpostiin ja, että 

- puheenjohtaja ja sihteeri antavat ulkoiset tiedonannot 

 

 

7. Muut asiat 

 

Käsiteltiin muut sellaiset asiat, jotka eivät ole tulleet esille kokouksen 
kuluessa. 

 

Todettiin, että ensimmäinen kokous keskittyi kouluverkkokysymyksiin, mutta 
palveluverkossa käsitellään kokonaisuutta pois lukien sosiaali- ja 
terveystoimialan kiinteistöt. 

 

Sovittiin, että muistio toimitetaan ohjausryhmän jäsenille. 

 

8. Seuraava kokous 

 

Sovittiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän seuraavat kokoukset:  

15.4., 28.4., 18.5. ja 10.6.  

 

Myöhemmät kokoukset sovitaan hankkeen edetessä. 

mailto:palveluverkko@riihimaki.fi

