
Palveluverkkoselvitys 
Kokous no 8  
Aika 23.5.2022 klo 13.00-15.30 
Paikka Kuntala, kokoushuone Vuojärvi 
 
Läsnäolijat 
Antti Puupponen (pj) 
Jaana Kiminkinen 
Mari Lummi-Hiekka  
Leena Kautto-Koukka 
Emmi Savonen 
Jonna Ortju 
Pekka Mikkonen 
Jani Veikkolainen 
Jussi Silpola (sihteeri) 
Minna Hallman 
Jukka Lummelahti 
 
Asialista 

1. Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi.  
2. Kyläilloista saadut palautteet ja kokemukset 

a. Luottamushenkilöt:  
i. Tilaisuudet todettiin hyvähenkisiksi, Kuhaniemen ratkaisu erottui, muiden kylien 

osalta ratkaisut jäivät avoimiksi. Kyläläisten aktiivisuus välittyi. Äijälän 
systemaattinen kylän kehittämishanke vaikutti kiinnostavalta. Kyläiltojen kyläläisten 
viesti oli selkeästi se, että koulu on kylälle tärkeä, ja sen eteen ollaan kylilläkin 
valmiita tekemään työtä. Luonto ja pienen koulun tiivis yhteisö nousivat useissa 
puheenvuoroissa pienten koulujen vahvuudeksi.  

b. Työntekijöiden edustajat 
i. Henkilöstön kannalta ei noussut esiin mitään erityistä. Henkilöstö toimi 

työtehtävissä, esitteli koulun vahvuuksia realistisesti. Kyläläistenkin puheenvuorot 
olivat pääosin hyvin realistisia, puheenvuoroista heijastui että työryhmä oli saanut 
ilmaistua viestinsä oppilasmäärien pienenemisestä ja sen haasteesta kouluverkolle 
selkeästi. Pienen koulun pedagogiset haasteet jäivät ehkä vähälle huomiolle, 
vahvuudet nousivat hyvin esiin.  

c. Tilapalvelu 
i. Ennalta tiedossa olevia investointitarpeita tai suuria haasteita ei ollut. Kohtaamiset 

olivat raikkaita ja tervetulleita.  
d. Sivistyspalvelut 

i. Äijälä, vahva yhteishenki ja kylän kehittämishanke näyttivät vahvoilta. Kuusa: 
kouluverkkoselvityksiin liittyvä uusin tutkimustieto huomioitava selvityksessä.  

ii. Äijälän mallin mainostaminen esim. kyläillassa muille kylille todettiin ideaksi, jota 
tulisi edistää kunnan toimesta. Kunta voi toimia tällaisessa edistäjänä ja 
kumppanina. Välitetään toive tällaisen kyläillan edistämisestä kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Sakari Suomalalle ja kaavoituspäällikkö Mari Holmstedtille.  

iii. Viesti tiloihin ja oppilasmäärien haasteisiin liittyen saatiin hyvin perille. Konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia tuli vähän, keskeisimpänä oppilaaksiottoalueiden rajojen 
tarkistaminen osana palveluverkkotyötä.  



iv. Kuhaniemen illassa herätti eniten keskustelua mahdollisen uuden koulun 
rakennuspaikka. Vahvaa kannatusta läsnäolijoilta sai koulun nykyinen paikka. 
Liisanniemen sillan tilanne jalankulun kannalta herätti kysymyksiä, ja vaatii 
selvitystä.  

v. Joka illassa kuultiin puheenvuoroja kyläyhdistykseltä tai vast, 
vanhempaintoimikunnalta tai molemmilta. Illassa esitetyistä valmistelluista 
puheenvuoroista kerätään oheisaineisto palveluverkkotyöryhmän selvityksen 
oheen. 

vi. Ratkaisuvaihtoehtoihin ei tullut merkittäviä uusia avauksia. Kylien lapsimäärän 
kehityksen seuraaminen on keskeistä, ja valittavan ratkaisuehdotuksen oikea-
aikaisuus, perustuminen parhaaseen mahdolliseen tietoon, asianosaisten 
kuulemiseen ja vaikutusten arviointiin on edelleen palveluverkkotyön pohjana.  

vii. Käytiin läpi 8 kpl palautekanavan kautta tullutta palautetta. Ne lähetetään 
työryhmälle erillisenä liitteenä. Palautteet sisältävät tietoja, jotka saattavat 
aiheuttaa palautteenantajan tunnistamisen, joten ne eivät ole julkisia.  

3. Lisäselvitystä vaativat asiat 
a. Kouluverkkoratkaisuun tarvittavien taustatietojen tarkistaminen ja työnjako 

i. Taustatiedoissa painotetaan tarkastelun alla olevien koulujen, sekä 
mahdollisiin ratkaisuvaihtoehtoihin liittyvien muiden koulujen taustatietojen 
selvittämistä. Tehtävää varten varataan viranhaltijoilta riittävä aikaresurssi.  

b. Lapsivaikutusten arviointi  https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-
kaytannot/lapsen-oikeudet-lahtokohtana/lapsivaikutusten-arviointi tehtävä osana 
ratkaisuesityksiä.  

4. Palveluverkkotyön jatkosuunnitelma ja linjaukset jatkotoimenpiteistä 
a. Kuhaniemi 

i. Palveluverkkotyöryhmä esittää kunnanjohtajalle hankesuunnittelun 
käynnistämistä Kuhaniemen koulun tilaratkaisun järjestämiseksi. Perustelut:  

1. Kuhaniemen nykyinen koulurakennus vaatisi investointeja joka 
tapauksessa. Tässä yhteydessä on harkittava uudisrakennus- tai muu 
vaihtoehto vanhan kiinteistön rinnalle sekä koulurakennuksen 
sijainti.  

2. Koulun oppilasmäärä on kasvamassa, ja nykyiset tilatkaan eivät ole 
riittävät, koska koululle on jouduttu hankkimaan yhden luokkatilan 
vuokratila tilatarpeen kattamiseksi.  

b. Pohjoinen Laukaa  
i. Mahdollinen harkinta-aika on ongelma olemassa olevan kiinteistökannan 

investointien näkökulmasta. Ylläpitävää kiinteistönhoitoa jatketaan.  
ii. Palveluverkkotyön valmistelu vaatii vielä paljon virkatyötä, 

oppilasennusteiden toteumaa on vielä seurattava, kyläiltojen viesti kyliltä on 
ollut, että oppilaiden ja asukkaiden hankkimiseksi tehdään työtä, ja ennen 
syksyä 2024 ei ole olemassa ratkaisua, jolla oppilaiden koulunkäynti olisi 
taloudellisesti tai toiminnallisesti perusteltua järjestää toisin kuin nyt.  

iii. Palveluverkkotyöryhmä päättää, että syksyllä 2022 tehdään tarvittavat 
taustaselvitykset valmiiksi, vuoden vaihteessa 2022-2023 tarkistetaan 
väestörekisteri- ja oppilasennustetilanne. Ennen vuoden 2024 
talousarviovalmistelun käynnistymistä tehdään esitys mahdollisista 
kouluverkkoon tehtävistä muutoksista, tai vaihtoehtoisesti esitetään 
sivistyslautakunnalle palveluverkkotyön jatkamista, kunnes oppilasmäärän 
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kehityssuunta on selvä, ja päätöksenteko voi perustua riittävään 
varmuuteen pohjatiedosta.  

5. Silpola selvittää kokousten kokouspalkkiokäytännöt seuraavaan kokoukseen mennessä.  
6. Seuraava kokous 27.10.2022 klo 14 

 


