Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

5/2020

93

Sivistysvaliokunta
Aika

30.06.2020 klo 16:30 - 20:42

Paikka

Nakkilan liikuntakeskus

Käsitellyt asiat
Pykälä

Otsikko

44

Lukuvuosiarviointi 2019-2020

95

45

Luokanopettajan sijaisen valitseminen virkavapauden ajalle

96

46

Sivistystoimialan hankehakemuksia ja päätöksiä

97

47

Koulukuljetusten hankinta

99

48

Vuorolinja 98 liikennöinti ajalla 13.8. – 31.12.2020

103

49

Palveluverkkoselvitys sivistystoimialalla

105

50

Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen

108

51

Ilmoitusasiat

109

52

Muut esille tulevat asiat

110

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Sivu

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

5/2020

94

Sivistysvaliokunta
Kokousaika
Kokouspaikka

30.06.2020 klo 16:30 - 20:42
Nakkilan liikuntakeskus

Läsnä

Pöysti Martti
Naski Mervi
Hakala Vilho
Kalliokorpi Sari
Ketola Markus

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lehmuskallio-Loula
Maria

jäsen

Penttilä Raija
Heikkilä Jonna
Rautanen Elina

Turpela Nina-Mari

opettajien edustaja
sivistysjohtaja
hyvinvointikoordinaatt
ori
pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston
edustaja
kunnanjohtaja

Poissa

Rantala Eero
Aalto Harri

jäsen
kunnanhallituksen pj.

Käsitellyt asiat

§:t 44 - 52

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Naski ja Sari Kalliokorpi.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Martti Pöysti

Anni Vidbäck

Muu

Vidbäck Anni
Hintsala Tomi

Pöytäkirjan tarkastus

16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 19:04 Jäsen Ketola poistui §
49 käsittelyn
aikana.
16.30 - 20.42

16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42
16.30 - 20.42

Aika ja paikka

Nakkila, 1.7.2020

(Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
Allekirjoitukset
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla)

Mervi Naski
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
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Lukuvuosiarviointi 2019-2020
113/12.02.00/2020
SivVal § 44
Sivistysvaliokunta päätti 11.6.2019 kokouksessaan § 50, että lukuvuonna 2019-2020 arvioitava kohde on oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki.
Jokainen perusopetuksen yksikkö ja lukio on tehnyt koulukohtaisen
lukuvuosiarviointinsa. Varhaiskasvatuksen osalta niin päiväkodin
kuin perhepäivähoidon henkilöstö ja huoltajat ovat suorittaneet arvioinnin. Lukuvuoden arviointia on käsitelty sivistystoimialan johtoryhmässä 1.6.2020. Tavoitteena on tulevan lukuvuoden osalta kehittää ja yhtenäistää lukuvuosiarviointia.
Arviointipalautteet seuraavat oheismateriaalina.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy tarvittavan keskustelun arviointipalautteesta ja
merkitsee sen tietoon saatetuksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Luokanopettajan sijaisen valitseminen virkavapauden ajalle
114/01.01.03.02/2020
SivVal § 45
Luokanopettaja Tiina Kuusholma on 9.6.2020 saapuneella anomuksellaan hakenut virkavapautta ajalle 11.8.2020-5.6.2021.
Nakkilan kunnan Hallintosäännön 81 § 1.kohdan mukaisesti toimialajohtajat tekevät päätöksen enintään 12 kuukauden harkinnanvaraisen virka- ja työvapauden myöntämisestä noudattaen hyväksyttyjä yleisohjeita sekä päättävät sijaisen ottamisesta. Sivistysjohtajan
ratkaisuvaltaan hallintosäännön 37§ mukaan kuuluu palvelusuhteen
kestoltaan enintän kuuden kuukauden viranhaltijoiden valinta.
Sivistysjohtaja on
viranhaltijapäätöksellään 17.6.2020 54 § myöntänyt Tiina Kuusholmalle virkavapauden hakemuksen mukaisesti.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää valita luokanopettajan viransijaisuuteen
KM Anni Havia ajalle 11.8.2020-5.6.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: Viikkalan koulun rehtori, Tiina Kuusholma, Anni Havia, palkanlaskenta: Köönikkä/ Plaami
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Sivistystoimialan hankehakemuksia ja päätöksiä
18/12.00.02/2020
SivVal § 46

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja laadun kehittäminen: Tuike -hanke
Rahoittaja: OKM
Haettu avustus/ myönnetty avustus: 64 000 €/ 20 000 €
Omarahoitus: 16 000 €/ 4 000 €
Käyttöaika: 1.1.2021-31.12.2021
Tiivistelmä hankehakemuksesta: Tuike = Tuen ja inkluusion kehittämismalli esi- ja perusopetuksessa: Hanke on kolmeosainen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on 1) lisätä jakotuntien määrää kaikilla kouluilla 2) palkata koulunkäynninohjaaja joustavaan esi- ja alkuopetukseen 3) palkata resurssiopettaja niiden ryhmien tueksi, joissa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Hankkeen tavoitteena on
em. toimenpiteiden avulla vahvistaa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tavoitteena on varmistaa
tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden yksilölliset ja joustavat oppimispolut niin omassa ryhmässä kuin erityisluokan osalta integroitumalla yleisopetuksen ryhmiin. Hanke edistää Nakkilan kunnan esi- ja
perusopetuksen laatua ja vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin tavoitteisiin tasavertaisten, yksilöllisten ja joustavien oppimisjärjestelyjen varmistamisessa.
Hankehakemus jätettiin hakuajan puitteissa 18.5.2020.
Hankepäätös saapui 17.6.2020.
Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja laadun kehittäminen: Pikkutuike -hanke
Rahoittaja: OKM
Haettu avustus/ myönnettuy avustus: 48 000 €/ 48 000 €
Omarahoitus: 12 000 €
Käyttöaika: 1.8.2020-31.12.2021
Tiivistelmä hankehakemuksesta: Pikkutuike = Tuen ja inkluusion
kehittämismalli pienille (varhaiskasvatusikäisille) lapsille: Hankkeen
tavoitteena on kokeilla ja kehittää varhaiskasvatukseen uutta lasten
oppimista ja hyvinvointia tukevaa toimintamallia. Toimintamallin tavoitteena on parantaa Nakkilan kunnan varhaiskasvatuksen laatua
tarjoamalla tukea entistä yksilöllisemmin. Tavoitteena on palkata
varhaiskasvatukseen oppimisen ja hyvinvoinnin tuen ammattilainen
(sosionomi), jonka tehtävänä on yhteistyössä muun henkilökunnan
kanssa 1) tunnistaa tavallista enemmän tukea tarvitsevat lapset/ tavallista lahjakkaammat lapset 2) suunnitella ja toteuttaa ko. lapsille
heidän yksilöllistä oppimistaan ja hyvinvointiaan tukevaa toimintaa
niin omassa ryhmässä kuin pienryhmissä 3) olla mukana perheiden
kanssa tehtävässä yhteistyössä 4) tehdä muun henkilöstön ohella
yhteistyötä esiopetuksen henkilöstön kanssa, jotta esiopetukseen
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siirtymässä olevien lasten kohdalla voidaan varmistaa hyväksi havaittujen toimintatapojen siirtyminen myös esiopetuksessa käytettäväksi. Tehtävään valittu henkilö toimii pääasiassa päiväkodissa,
mutta jalkautuu säännöllisesti perhepäivähoitoryhmiin.
Hankehakemus jätettiin hakuajan puitteissa 18.5.2020.
Hankepäätös saapui 17.6.2020.
Hankeavustusten käyttöaikojen jatkaminen
Liikkuva opiskelija lukiossa
Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoittamalle Liikkuva opiskelija lukiossa -hankkeelle on 6.5.2020 anottu koronatilanteen johdosta
jatkoaikaa 31.5.2021 asti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on
19.5.2020 päätöksellään myöntänyt jatkoaikaa 31.12.2020 asti.
Erasmus+ Viikkala: Candle wisdom
Opetushallitus on 20.5.2020 lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, että Viikkalan koulun Erasmus+ -hankkeen koordinaattori (Latvia) on hakenut oman maansa kansallisesta toimistosta hankkeelle
hankekauden pidennystä 28.2.2021 asti. Suomen kansallinen toimisto on hyväksynyt hankekauden pidennyksen koordinaattorimaan
kansallisen toimiston esityksen mukaisesti.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee em. hankehakemukset ja päätökset sekä hankeavustusten jatkoaika-anomukset ja käyttöajan pidennykset
tiedokseen.
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi em. hankehakemukset ja päätökset sekä
hankeavustusten jatkoaika-anomukset ja käyttöajan pidennykset
tiedoksi.
Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Koulukuljetusten hankinta
66/02.08.00/2020
SivVal § 23
Nakkilan sivistysvaliokunta on pyytänyt tarjoukset koulukuljetuksista
sopimuskaudella 13.8.2020–5.6.2021 sekä mahdolliset optiot Porin
kaupungin hankintapalvelujen kautta.Tarjouspyyntö koskee Nakkilan
kunnan koulukuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulutyöpäivinä sopimuskaudella.13.8.2020–6.6.2023 +
mahdollinen optio toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.
Tarjousten vertailutaulukko ja muu tarjousmateriaali toimitetaan kokouksen jäsenille oheismateriaalina.
Laki julkisista hankinnoista mukaan asiakirjojen julkisuudessa on
noudatettava seuraavia säädöksiä yleisten asiakirjojen julkisuudesta:
- tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu
- päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai valiokunnan
kokouspöytäkirja on tarkastettu
- vertailuasiakirja tulee julkiseksi, kun sopimus on tehty. Julkisuuslaki 7 §: Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajauksin julkisiksi vasta, kun sopimus on
tehty
- ennen hankintapäätöksen tekoa hankinta-asiakirjat eivät ole julkisia
- hankintapäätöksen tekevän toimielimen kokouksen esityslistaan,
joka julkistetaan ennen kokousta, ei tule kirjata esittelijän ehdotusta, josta käy ilmi saapuneiden tarjousten sisällöt.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää, että Nakkilan koulukuljetukset lv.
2020–2021 ja mahdolliset optiot ostetaan kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.
Päätös:
Sivistysjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Sivistysvaliokunta
päättää hankkia Nakkilan koulukuljetukset sopimuskaudelle
13.8.2020–6.6.2023 sekä mahdolliset optiot toistaiseksi voimassa
olevista sopimuksista kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla koulukuljetusreiteittäin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
tehneiltä seuraavasti:
Reitti 1 SaTaksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Reitti 2 LT-Liikenne Oy
Reitti 3 Lyttylän Liikenne Oy
Reitti 4 LT-Liikenne Oy
Lisäksi sivistysvaliokunta päättää, että reitin 5 osalta hankintapäätös
siirretään sivistysvaliokunnan 26.5.2020 kokoukseen. Reitin 5 osalta
Nakkilan kunnan sivistystoimiala pyytää tarjoajilta tarkennuksia kilometrikohtaisiin erittelyihin.
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut, lukio, kaikki tarjoajat, Porin kaupunki hankintapalvelut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
SivVal § 35
Sivistysvaliokunta päätti 21.4.2020 23§ pyytää reitin 5 osalta tarjoajilta tarkennetut tarjoukset, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia.
Tarkennetut tarjoukset tulivat ja niiden perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen teki Porin Linjuriauto Oy.
Sivistysvaliokunta päätti 21.4.2020 23§ reitin 1 osalta, että Sataxi
ajaa koulukuljetukset sopimuskaudella 13.8.2020-6.6.2023. Kokouksen jälkeen 12.5.2020 päivätyllä sähköpostilla ko. yrittäjä ilmoitti, ettei tuotannollisista ja taloudellisista syistä reitin 1 ajaminen ole mahdollista, eikä yrityksellä ole mahdollisuutta ottaa päätöksen mukaista
reittiä hoidettavaksi sopimuskaudella.
Koska reitillä 1 oli myös muita tarjoajia, niin kokonaistaloudellisesti
toiseksi parhaan tarjouksen teki Lyttylän liikenne Oy.
Sivistysvaliokunta päättää valita reitille 5 palvelun suorittajaksi Porin
Linjuriauto Oy:n. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää valita reitille 1
palveluntuottajaksi Lyttylän liikenne Oy:n ajalle 13.8.2020-6.6.2023.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti keskeyttää reitin 5 kilpailutuksen. Sivistysvaliokunta päätti käynnistää reitille 5 uuden kilpailutuksen tarkennetulla tarjouspyynnöllä.
Sivistysvaliokunta päätti valita reitille 1 palveluntuottajaksi Lyttylän
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liikenne Oy:n ajalle 13.8.2020-6.6.2023 sivistysjohtajan ehdotuksen
mukaisesti.
Täytäntöönpano:
ote: tarjoajat, perusopetuskoulut/ rehtorit, hyvinvointikoordinaattori
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 747 5910
______________________
SivVal § 47
Nakkilan sivistystoimiala järjesti seuraavan reitin 5 kilpailutuksen
ajalla 9.6.2020-22.6.2020:
Tarjouspyyntö koskee Nakkilan sivistystoimialan retkikuljetuksia
(luokkaretket, uintimatkat, teatterit, opintomatkat yms.) joukkoliikenneluvan nojalla sopimuskaudella 13.8.2020 – 6.6.2023 + mahdollinen optio toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, kuuden (6)
kuukauden irtisanomisajalla.
Reitin 5 kuljetukset hoidetaan tarpeen mukaan tilaajan eri tilauksesta. Reitin mukaisten kuljetusten hoitaminen edellyttää vähintään yhtä
autoa, johon mahtuu 58 oppilasta.
Kunta ei ennalta sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan.
Nakkilan koulukuljetusten reitti 5 tarjousasiakirjat (avauspöytäkirja,
tarjouspyyntö, tarjous, tilaajavastuuasiakirjat) ovat nähtävillä kokouksessa oheismateriaalina.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Tarjouksia reitin 5 osalta tuli tarkennetun kilpailutuksen aikana vain
yksi. Sivistysvaliokunta päättää valita reitille 5 palveluntuottajaksi
Lyttylän liikenne Oy:n ajalle 13.8.2020-6.6.2023.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: tarjoaja, perusopetuskoulut/rehtorit, hyvinvointikoordinaattori
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Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Vuorolinja 98 liikennöinti ajalla 13.8. – 31.12.2020
117/08.01/2020
SivVal § 48
Vuorolinja 98 on liikennöinyt avoimena joukkoliikenteen reitillä
Lattomerentie--Järvimaantie-Järvikyläntie-Tattarantie-HelsingintieTorttilantie-Harjavallantie-Kukonharja-Nakkilan tori. Viimeisin päätös
vuorolinja 98 osalta on tehty Porin joukkoliikennelautakunnassa
18.5.2015 §19, jolloin on käsitelty aikataulumuutosta, joka liittyi Nakkilan osalta Kukonharjan koulun siirymiseen Kirkonseudun koululle.
Vuorolinja 98 on ajanut Porin Linjat 0y. Vuorolinja 98 järjestäminen
jatkossa lukuvuoden 2020-2021 osalta nousi esille Porin seudun
joukkoliikennetoimikunnan kokouksessa 29.5.2020, jolloin käsiteltiin
linjan 98 Lattomeri-Nakkila järjestämistä jatkossa. Ko. kokouksessa
päätettiin, että sivistysjohtaja Jonna Heikkilä kutsuu koolle Porin Linjat Oy:n edustajat ja Porin joukkoliikenteen suunnittelijat, kokouksen
aiheena linjan jatkoedellytykset ja siihen liittyvät mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Vuorolinja 98 palvelee avoimen joukkoliikenteen lisäksi Nakkilan
kunnan sivistystoimialan koulukuljetuksia. Asiasta on käyty keskusteluja Porin Linjojen edustajien kanssa, Porin Kaupungin joukkoliikenneviranomaisten ja Nakkilan kunnan sivistystoimialan henkilöstön kesken. Yhtenä vaihtoehtona on, että Nakkilan kunnan sivistystoimiala kilpailuttaa reitin omana koulukuljetusreittinä. Toisena vaihtoehtona on jatkaa nykymallilla ja laatia vuorolinja 98 osalta sopimus, jonka avointa joukkoliikennettä ajaa Porin Linjat Oy, jolloin
Nakkilan kunnan sivistystoimiala hyödyntää vuorolinja 98 palvelua
osana koulukuljetuksia.
Aiempina vuosina Nakkilan kunnan sivistystoimiala on maksanut reitiltä toteuman mukaisen kustannuksen sen perusteella, miten reitillä
on oppilaita kulkenut. Tämä käytäntö jatkuu jatkossakin, mutta sillä
muutoksella, että Porin Linjat laskuttaa kiinteää päiväkohtaista sopimushintaa reitin liikennöinnistä. Tarkemmat kustannusvaikutukset
tulevat julki sopimuksesta, joka on kokouksessa nähtävillä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää jatkaa nykykäytännön mukaisesti eli Porin
Linjat Oy ajaa vuorolinjaa 98 ajalla 13.8. – 31.12.2020. Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä sopimuksen Nakkilan kunnan sivistystoimialan ja Nakkilan kunnan sivistystoimialan välillä. Lisäksi sivistysvaliokuntaa toteaa, että tähän asiaan ei ole varattu talousarviossa erikseen määrärahaa.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: Porin Linjat Oy/Markku Hermonen, Porin kaupunki/Merika Lanne, Jouni Kärki, KH
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Palveluverkkoselvitys sivistystoimialalla
107/00.01/2020
SivVal § 40
Nakkilan kunta on aloittanut palveluverkkoselvityksen tekemisen. Sivistystoimialan osalta palveluverkkoselvityksessä keskitytään kouluverkon kehittämistyöhön. Palveluverkkoselvitystyön tavoitteena on
luoda Nakkilan kuntaa parhaiten palveleva palveluverkosto, joka
huomioi tulevaisuuden oppilasmäärän muutokset, kiinteistöjen muutostarpeet sekä eri pedagogiset ratkaisut.
Sivistystoimialan osalta palveluverkkoselvitys käynnistyi, kun laadittiin tarveselvitys helmikuussa 2020. Tarveselvityksen teossa osallistettiin koulujen henkilöstö siten, että jokainen yksikkö sai ideoida ja
kertoa näkökulmansa tulevaisuuden tarpeista. Tarveselvityksen pohjana on käytetty kouluverkkoselvitystä, jota sivistysvaliokunta käsitteli 26.11.2019 77§ kokouksessaan. Tarveselvitykseen on liitetty eri
vaihtoehtojen pohtimista ja keskeisenä tarveselvityksessä on ollut
henkilöstön kuuleminen ja erityisesti pedagogisten ratkaisujen tarkoituksenmukainen pohdinta.
Palveluverkkosuunnittelua ohjaavina periaatteina ovat muuttuvan
väestömäärän ja palvelutarpeessa tapahtuvien muutosten ohella olleet palvelujen tasalaatuisuuden sekä terveellisten, turvallisten ja
ajanmukaisten kasvu- ja oppimisympäristöjen takaaminen kaikille
koululaisille.
Palveluverkon suunnittelua ohjaavat toimenpiteet:
- palvelujen tasalaatuisuus
- muuttuva väestömäärä ja palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset
- terveelliset sekä oppimista ja hyvinvointia tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
- laadukkaat ja ajanmukaiset kasvu- ja oppimisympäristöt
Palveluverkkoselvityksen selvitystyöhön on palkattu Perlacon Oy.
Nakkilan kunta hakee ulkopuoliselta asiantuntijalta tukea kouluverkon, vanhusten asumispalveluiden ja hallinnon palveluiden auditointiin ja kehittämiseen. Hankittavan selvityksen tavoitteena on valmistella valtuustolle päätösehdotus palveluverkon uudistamisesta em.
toimintojen osalta.
Sivistysjohtaja esittelee kokouksessa henkilöstön osallistamisen yhteydessä esille tulleet asiat. Lisäksi sivistysvaliokunnan ja kuntalaisten osallistamisen vaihtoehdoista käydään keskustelua ja kirjataan
esille nousevat toimenpiteet.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy keskustelun Nakkilan kunnan palveluverkkoPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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selvityksestä ja kirjaa tavoitteensa ja tekee tarvittavat toimintaehdotuksensa. Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy palveluverkkoselvityksen lähtökohdat, selvitystyön periaatteet sekä palveluverkon suunnittelua ohjaavat toimenpiteet.
Päätös:
Sivistysvaliokunta kävi asiasta keskustelun ja keskustelun lopputulemana päätti kirjata toiveen ylimääräisestä kokouksesta/iltakoulusta
30.6.2020 klo 17. Muilta osin sivistysvaliokunta ei ota kantaa palveluverkkoselvitykseen liittyviin asioihin.
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
SivVal § 49
Sivistysvaliokunta käy keskustelua Nakkilan kunnan sivistystoimialan palveluverkosta. Kokouksessa esille nousseita erilaisia vaihtoehtoja pohditaan ja tehdään tarvittavat johtopäätökset. Keskustelun
pohjana huomioidaan palveluverkon suunnittelua ohjaavat toimenpiteet.
Palveluverkon suunnittelua ohjaavat toimenpiteet:
- palvelujen tasalaatuisuus
- muuttuva väestömäärä ja palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset
- terveelliset sekä oppimista ja hyvinvointia tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt
- laadukkaat ja ajanmukaiset kasvu- ja oppimisympäristöt
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy keskustelun Nakkilan kunnan palveluverkon
tulevaisuudesta ja kirjaa omat näkemykset ja tekee tarvittavat toimintaehdotukset.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti tehdä tämän § osalta työjärjestysmuutoksen ja käsitteli § kokouksen viimeisenä asiana § 52 jälkeen.
Sivistysvaliokunta päätti osallistaa kuntalaiset ja päätöksentekijät
palveluverkkosuunnitteluun sähköisen kyselyn avulla elokuussa. Viranhaltijat laativat kyselyn, joka käy valiokunnan kommenteilla ennen varsinaista kyselyn toteuttamista. Sivistysvaliokunta totesi, että
henkilöstöä on jo osallistettu. Sivistysvaliokunta totesi myös, että
Matomäen ja Tattaran koulun oppilaat on osallistettu viime syksyn
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kouluverkkoselvityksessä. Elokuussa osallistetaan saman mallin mukaisesti kaikkien koulujen oppilaat. Sivistysvaliokunnan 1.9.2020 kokouksessa keskustellaan osallistamisen tilanteesta ja tarpeesta järjestää kuntalaiskyselyn lisäksi kohdennettu kuntalaisten osallistamistilaisuus. Sivistysvaliokunta päätti, että sivistysvaliokunnan palveluverkkouudistuksen askelmerkeistä tiedotetaan avoimesti muita
päätöksentekijöitä ja kuntalaisia.
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä kouluverkon suunnittelua ohjaavat periaatteet seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohtaan Palvelujen
tasalaatuisuus: perusopetuksen tasalaatuisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistaminen sekä oppimisympäristöjä kuvaaviin esimerkkeihin luonto ja digitaaliset oppimisympäristöt.
Lisäksi sivistysvaliokunta päätti, että eri vaihtoehtoja selvitetään tulevaisuuden palveluverkon suhteen.
Lisätietoa antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
SivVal § 50
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee tiedokseen ja kuntalain 51 §:n estämättä täytäntöönpantavaksi seuraavat pöytäkirjat ja vastuualueiden viranhaltijapäätökset:
- Kirkonseudun koulun rehtorin viranhaltijapäätökset
19.5.-22.6.2020 § 48
- Lukion rehtorin viranhaltijapäätökset 19.5.-22.6.2020 § 1
- Sivistyjohtajan viranhaltijapäätökset 19.5.-22.6.2020 §:t 38-54
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.
______________________
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Ilmoitusasiat
SivVal § 51
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjeet ja
asiat:
1) Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 5.6.2020 (VN/2046/2020):
Tieto Aikalisä-toiminnan koordinaatiomuutoksesta
2) Opetushallituksen kirje 18.6.2020: Vasuista vauhtia tulee taas!
3) Opetushallituksen tiedote 26.5.2020 (OPH-1542-2020): Esi- ja
perusopetuksen sekä aamu- ja iltapävätoiminnan vuoden 2021
opetus- ja kulttuuritoimien valtionosuusrahoituksen laskentaan
tarvittavat oppilas- ja suoritetiedot sekä muut tarvittavat tiedot
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi kirjeet ja asiat tietoonsa saatetuksi.
______________________
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Muut esille tulevat asiat
SivVal § 52
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee pöytäkirjaan sivistysvaliokunnan jäsenten mahdollisesti sivistysvaliokunnalle esittämät asiat, ellei sivistysjohtaja voi tehdä välittömästi päätösehdotusta.
Päätös:
1) Sivistysvaliokunta kävi keskustelua täydentävän varhaiskasvatuksen ilmoittautumismääristä.
2) Sähköinen allekirjoitus: Sivistysjohtaja ehdotti, että siirrytään
sähköiseen allekirjoittamiseen. Sivistysvaliokunta päätti siirtyä
sähköiseen allekirjoitukseen.
3) Otsolan opiston kankaankutojat ovat lähestyneet kirjeellä sivistysvaliokuntaa. Kutojat ovat tähän asti käyttäneet kunnan tiloja,
joiden vuokrasopimus on päättynyt. Kutojat toivovat, että kudontaperinne säilyy. Otsolan opisto on etsinyt korvaavia tiloja ja tilat
ovat löytyneet. Otsolan opisto valmistelee asiaa.
______________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MuutoksenhakuSeuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
kielto
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:

44, 46, 49-52

Oikaisuvaatimus

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

45
Muutoksenhaku
hankinta-asioissa

A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisuvaatimuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena:
Pykälät:

47
B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus:
Pykälät:
48
Valituskielto

HLainkäyttöL:n 5 §:n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
musviranomainen ja
-aika

Postiosoite: PL 50, 29251 NAKKILA
Käyntiosoite: Porintie 11
Pykälät:
45
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuviranomainen ja
- aika

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

48
Postiosoite: PL 50, 29251 NAKKILA
Käyntiosoite: Porintie 11
Pykälät:

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh-

valitusaika

dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelusa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Pykälät:
47
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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