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Osallistumis- ja viestintäsuunnitelmassa kuvataan tarveselvityksen työn tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, tarveselvityksen vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja viestintäsuunnitelmaa päivitetään tarveselvityksen
eri vaiheissa tarvittaessa.
kappaletta. Alueella on kirjasto- ja nuorisopalveluita Muurolassa. Kirjastopalveluita tuotetaan alueella myös kirjastoautolla.
TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
Tarveselvityksen luonnosvaiheessa valitaan korkeintaan 4 eri luonnosvaihtoehtoja tarkempaa selvitystä varten.
VE 1: Voimassa olevan mukainen tilanne
VE 2-4: Suunnittelun aikana tarkentuneet vaihtoehdot
VE5: Muu valmisteluvaiheen yhteydessä esille tullut vaihtoehto tai yhdistelmä
Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue kattaa Alakemijoen aluelautakunnan, Alakorkalon sekä Viirinkangas-Rantavitikan
alueet.
TARVESELVITYKSEN TARKOITUS JA TAVOITE
Alakemijoen palveluverkon tarveselvityksessä selvitetään alueen varhaiskasvatus- koulutus, nuoriso- sekä kirjastopalvelujen kehittäminen tulevaisuudessa. Tarveselvityksessä huomioidaan tuleva
palvelutarve, peruskorjaukset, uudisrakentaminen
sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
Palvelut voidaan järjestää joko nykyistä edullisemmin tai siten, että kustannuskehitys on kohtuullista
tai neutraalia. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan sivistyksen eri palvelujen yhteistyö sekä tilojen, että toiminnan osalta.
Tausta
Selvityksen laatiminen pohjautuu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymään kaupunkistrategiaan vuodelle 2025. Kaupunkistrategiassa on
määritelty palvelujen järjestämisen ja palveluverkon yleiset periaatteet. Näiden periaatteiden mukaisesti palveluverkko suunnitellaan vastaamaan
palvelutarpeita toimintaympäristön muutokset kokonaisvaltaisesti huomioiden. Palveluiden sisältö
ja tarve ratkaisee, toteutetaanko se lähi-, alueellisena-, keskitettynä, liikkuvana vai sähköisenä/virtuaalisena palveluna. Kylien asukkaille kehitetään
ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti.
PALVELUVERKON NYKYTILANNE
Alueella sijaitsee neljä alakoulua sekä kaksi yhtenäistä peruskoulua. Kaupungin päiväkoteja alueella on 5 kappaletta ja yksityisiä päiväkoteja on 6

TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN
Alakemijoen palveluverkon tarveselvityksen laatii
Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tarveselvityksen hyväksymisestä vastaa koulutuslautakunta
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Tarveselvitys laaditaan olemassa olevia selvityksiä
hyödyntäen ja niitä tarvittaessa täydentäen.
Laadittavat selvitykset
- Väestökehityksen ja maankäytön vaikutukset
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kiinteistöjen kuntotutkimukset (nykytila-analyysi)
- Investointien kustannuslaskenta
- Käyttötalousvaikutuksien laskenta
- Koulukuljetusten laskenta

OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Tarveselvityksen osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin selvitys saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua tarveselvityksen valmisteluun, arvioida selvityksen vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.
Tunnistetut osalliset:





Alakemijoen aluelautakunta
Kyläyhdistykset (Hirvaan, Jaatilan, Leipeen,
Muurolan ja Rautiosaaren kyläyhdistykset)
Vanheimpaintoimikunnat
Alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunta ja oppilaat/lapset/vanhemmat




Perusturvalautakunta (lausunto sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä)
Muut asukkaat ja sidosryhmät

SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe
Koulutuslautakunta on päättänyt Alakemijoen palveluverkon laatimisesta 21.4.2016 §36
Vireilletulo
Osallisuus ja viestintäsuunnitelma hyväksytään
koulutuslautakunnassa. Osallisuus- ja viestintäsuunnitelmasta tiedotetaan osallisille ja se julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä osallisuus- ja viestintäsuunnitelmasta.
Luonnosvaihe
Luonnosvaiheessa selvitetään eri vaihtoehtoja.
Koulutuslautakunta päättää luonnosvaihtoehdoista
(arviolta noin 4 kappaletta, joita lähdetään selvittämään tarkemmin). Luonnosvaiheen materiaali ja
luonnonvaihtoehdot esitellään kaupungin nettisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti
mielipiteensä luonnosvaihtoehdoista. Luonnosvaihtoehdoista järjestetään sähköinen kysely asukkaille.
Ehdotusvaihe
Luonnosvaiheen pohjalta muodostetaan ehdotus
Alakemijoen palveluverkon tarveselvityksestä. Se
voi olla joku luonnosvaiheen vaihtoehdoista, niiden
yhdistelmä tai uusi ehdotus. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville sekä siitä pyydetään tarvittavat
lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä tarveselvitysehdotuksesta kirjallisesti.

TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on, että luonnosvaihtoehdot on nähtävillä syksyllä 2018 ja tarveselvitysehdotus keväällä
2019. Tavoitteena on, että Alakemijoen palveluverkon tarveselvitys hyväksyttäisiin kesän 2019 aikana.
PALAUTTEEN ANTAMINEN
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja viestintäsuunnitelmasta, vaihtoehtoluonnoksista sekä ehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi tai
Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101
Rovaniemi.
VIESTINTÄ
Palveluverkkoselvityksen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan pääsääntöisesti Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla osoitteesta: https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Koulutus-ja-opiskelu/Palveluverkkoasiat/Alakemijoki
Lisäksi prosessin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan esimerkiksi Wilmaviesteillä, Lapin Kansassa sekä Rovaniemen kaupungin eri tiedotuskanavissa.

KOULUTUSPALVELUT
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemen kaupunki
www.rovaniemi.fi

Hyväksymisvaihe
Alakemijoen palveluverkon tarveselvityksen hyväksyy koulutuslautakunta.
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