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Yhtenäiskoulun toiminnallisen suunnittelun työryhmän nimeäminen  
 
KH 09.01.2017 § 3  

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.11.2016 että kaupungin-
hallitus nimeää yhtenäiskoulukampuksen toiminnallisen suunnitte-
luun työryhmän mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valtuusto on 
tehnyt tarvittavat päätökset yhtenäiskoulurakennuksen investoinneis-
ta, jolloin myös työryhmän tehtävänanto määritellään, työryhmän 
työn tulee olla valmis helmikuun alkuun 2017 mennessä;  
 

 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2016, että  
  1) Vuoden 2017 talousarvioon varataan 100 000 euron määräraha 

yhtenäiskoulukampuksen suunnitteluun (investointimääräraha) huo-
mioiden yhtenäiskäyttö ja uuden OPS:n mukaiset suunnitelmat. 

 2) Aloitetaan välittömästi uuden yläkoulurakennuksen suunnittelu 
noudattaen opetushallituksen tilantarpeiden ohjeistusta.  

 3) Ennen lopullista päätöstä rakennuskokonaisuudesta odotetaan 
Rantatien koulun toisen ja kolmannen kerroksen kuntoarvion tulokset 
sekä tulosten pohjalta rakennetaan hankesuunnitelma ja peruskor-
jauksen kuntoarvio. 

 
 Koulurakennuksen/rakennusten toiminnallisessa suunnittelussa on 

tärkeää huomioida sekä uuden OPS:n mukaiset toiminnalliset ja ta-
loudelliset seikat. Tulevat investointihankkeet koskettavat laajasti eri 
sidosryhmiä, oppilaita sekä koulujen henkilökuntaa. Suunnitteluvai-
heessa on myös tarpeen kartoittaa muiden mahdollisten sidosryh-
mien mahdollisia käyttötarpeita. Vastaavanlaisia kouluinvestointi-
hankkeita on meneillään useita ja tulevan hankkeen kannalta on hyö-
dyllistä tutustua muutamaan meneillään olevaan kohteeseen.  

 
 Koska tulevan investointihankkeen kohderyhmä on laaja on tärkeää, 

että hankkeen käynnistysvaiheessa kuullaan mahdollisimman laajas-
ti eri sidostyhmiä. Tämän vuoksi nimeäminen toiminnalliseen työryh-
mään on tarkoituksenmukaista toteuttaa vapaaehtoisella avoimella il-
moittautumismenettelyllä. Alustava työryhmän työsuunnitelma on 
seuraavanlainen;  

 
 10.1.- 18.1. Avoin ilmoittautuminen työryhmään 
 21.1. Työryhmän työpajatyöskentely, nykytilanteen kartoitus 

   ja tulevaisuuden toiminnallinen 
tarvekartoitus, huo-   mioiden talouden 
realiteetit  (klo 10-16) 

 26.1. Tutustuminen koulukohteisiin 
 28.1. Tutustuminen koulukohteisiin 
 10.2. Väliraporttikokous (klo 10-16) 
 16.2. Työryhmän loppukokous (klo 14-16) 
 27.2. (Varapäivä kokoukselle tarvittaessa klo 14-16) 
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 28.2. Raportin luovutus 
 
  
  
  
 
Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

 
Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että toiminnallisen työryhmän nimeämi-

nen tapahtuu vapaaehtoisella avoimella ilmoitusmenettelyllä. Ne 
henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet ja sitoutuvat työskentelemään työ-
ryhmässä ilmoittautuvat 18.1. klo 16.00 mennessä työryhmään säh-
köpostitse kirjaamo@virrat.fi. 

 
 Kaupunginhallitus päättää, että ilmoittautumisesta työryhmään tiedo-

tetaan kaupungin internet- ja facebook-sivuilla sekä tiedotteella Suo-
menselän Sanomissa.  

 
 Kaupunginhallitus hyväksyy alustavan työryhmän aikataulun ja työ-

suunnitelman. Kaupunginhallitus nimeää työryhmän kokoonkutsujak-
si hankepäällikkö Heidi Tanhuan ja työryhmän vastuuhenkilöiksi 
Tuula Jokisen, Pirjo-Liisa Rouniolan, Raimo Pirhosen, Heikki Kan-
gasluoman ja Heidi Tanhuan.   

 
Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun 

jälkeen. 
_________  

 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. (03) 485 1201, 044-715 

1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 

 
 
 
 


