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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 kuntalais-

ten osallistamisen vaihtoehdoista käydään keskustelua ja kirjataan
esille nousevat toimenpiteet.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy keskustelun Nakkilan kunnan palveluverkkoselvityksestä 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.
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 kouluverkkoselvityksessä. Elokuussa osallistetaan saman mallin mukaisesti kaikkien koulujen oppilaat. Sivistysvaliokunnan 1.9.2020 kokouksessa keskustellaan osallistamisen tilanteesta ja tarpeesta jär-

jestää 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
SivVal § 55

______________________
Nakkilan kunnassa on parhaillaan käynnissä palveluverkkotyö. Työn
tavoitteena on kartoittaa, millainen palveluverkko palvelisi nakkilalaisia parhaiten. Sivistystoimialan osalta palveluverkkosuunnittelussa
tarkastellaan erityisesti kouluverkkoa. Kuntastrategian tavoitteiden lisäksi työn lähtökohtina ovat sivistysvaliokunnan 30.6.2020 hyväksymät kouluverkkosuunnittelua ohjaavat periaatteet. Suunnittelussa
otetaan huomioon kunnan muuttuva väestömäärä ja palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset. Perusopetuksen tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus sekä terveelliset ja ajanmukaiset kasvu- ja oppimisympäristöt halutaan tarjota kaikille.
Palveluverkkokyselyn tavoitteena on saada selville kuntalaisten näkemys siitä, millainen on kuntalaisia parhaiten palveleva palvelutarjonta. Palveluverkkokyselyyn
on voinut vastata ajalla
20.8.2020-30.8.2020. Kyselyn linkki on lähetetty kaikille Nakkilan perusopetuksen ja lukion huoltajille Wilman kautta. Lisäksi varhaiskasvatus on tiedottanut kaikkia ryhmiä asiasta. Kyselyn vastauslinkki on
ollut saatavilla kunnan nettisivujen lisäksi sosiaalisessa mediassa
(Facebook). Kaikkien koulujen oppilaat on osallistettu koulujen toimesta palveluverkkoon liittyen. Molempien kyselyjen tulokset ovat
kokouksessa nähtävillä.
Palveluverkkoprosessi on tarkemmin kuvattu kokouksen liitemateriaalissa. Palveluverkon valmistelu ja käsittelytyö jatkuvat, kun Perlacon Oy toimittaa syyskuun loppuun mennessä päätöksentekoon tarvittavaa materiaalia. Sivistysvaliokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 13.10.2020.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee
palveluverkon prosessikuvauksen tiedokseen. Lisäksi tiedoksi merkitään sekä kuntalaisten että oppilaiden osallistamiseen liittyvät
huomiot. Sivistysvaliokunta tekee tarvittavat toimintaehdotukset kokouksessa käytävän keskustelun perusteella.
Päätös:
Kuntalaiskysely ja oppilaiden osallistamiskysely on toimitettu kokonaisuudessaan sivistysvaliokunnan jäsenille. Sivistysvaliokunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään palveluverkkoselvitykseen
liittyvien kyselyjen johtopäätökset, jotka käsitellään seuraavassa
kokouksessa 13.10.2020.
Lisätietoa antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
SivVal § 55
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Palveluverkkoprosessi on tarkemmin kuvattu kokouksen liitemateriaalissa. Palveluverkon valmistelu ja käsittelytyö jatkuvat, kun Perlacon Oy toimittaa syyskuun loppuun mennessä päätöksentekoon tarvittavaa materiaalia. Sivistysvaliokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 13.10.2020.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee
palveluverkon prosessikuvauksen tiedokseen. Lisäksi tiedoksi merkitään sekä kuntalaisten että oppilaiden osallistamiseen liittyvät
huomiot. Sivistysvaliokunta tekee tarvittavat toimintaehdotukset kokouksessa käytävän keskustelun perusteella.
Päätös:
Kuntalaiskysely ja oppilaiden osallistamiskysely on toimitettu kokonaisuudessaan sivistysvaliokunnan jäsenille. Sivistysvaliokunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään palveluverkkoselvitykseen
liittyvien kyselyjen johtopäätökset, jotka käsitellään seuraavassa
kokouksessa 13.10.2020.
Lisätietoa antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
SivVal § 66
Alakoulujen sähköiseen osallistamiskyselyyn vastasi yhteensä 304 oppilasta. Kyselyyn vastanneet oppilaat ovat Kirkonseudun, Tattaran, Ruskilan ja Viikkalan koulujen oppilaita. Ko. kouluissa on yhteensä 441 oppilasta. Näin ollen kyselyn vastausprosentti on noin 69 %. On kuitenkin
tärkeää huomata, että kyselyn vastausprosentissa on pientä kysymyskohtaista vaihtelua, sillä kaikki oppilaat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Matomäen koulun oppilaita haastateltiin samoista teemoista.
Oppilaiden osallistamisen tuloksista on tehty yhteenveto siten, että kaikkien sähköiseen kyselyyn osallistuneiden koulujen vastaukset on koottu
yhteen ja tulokset esitetään yhteenvetona. Matomäen koulun osalta on
nostettu tulososioon keskeisimmät haastatteluissa nousseet asiat. Nakkilan yhteiskoulun ja lukion kyselyn tulokset on esitetty erikseen, koska
kysely oli tiivimpi kuin alakoulujen kysely.
Kyselyn avoimet vastaukset on analysoitu luokittelemalla. Luokitus on
laadittu saatujen vastausten pohjalta. Vastauksista on etsitty toistuvat
asiat ja koottu samaan kategoriaan liittyvät vastaukset samaan luokkaan. Luokittelun pohjalta kunkin avoimen kysymyksen vastauksesta on
tähän yhteenvetoon nostettu ne asiat, jotka on mainittu vastauksissa vähintään 10 kertaa.
Nakkilan yhteiskoulun ja lukion sähköiseen osallistamiskyselyyn vastasi
yhteensä 153 oppilasta. Yhteiskoulussa ja lukiossa on yhteensä 270 op-

pilasta. Näin ollen kyselyn vastausprosentti on noin 57 %. Vastaajien jakautuminen Yhteiskoulun ja lukion oppilaiden osalta on esitetty kuviossa
Oppilailta / opiskelijoilta kysyttiin, mikä olisi heidän mielestään paras
vaihtoehto yhteiskoulun ja lukion palveluverkoksi. Noin 59 % vastaajista
oli sitä mieltä, että paras vaihtoehto olisi jatkaa nykyisellä palveluverkolla.
Alakoulun kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että valtaosa
vastaajista viihtyy nykyisessä koulussaan. Uusien oppilaiden saapuminen omaan luokkaan koetaan pääasiassa positiiviseksi asiaksi. Oman
koulun mahdollinen lakkauttaminen olisi valtaosalle vastaajista harmin
tai surun tunteita aiheuttava asia. Opettajan vaihtumisella ei olisi niin
suurta merkitystä kuin koulun lopettamisella, vaikkakin hieman yli puolet
vastaajista olisi asiasta harmissaan. Se, että koulu sijaitsisi nykyistä
kauempana harmittaisi vajaata 60 % vastaajista. Muiden mielestä sillä
ei olisi merkitystä tai se olisi mukavaa.
Alakoulujen kyselyn avoimissa kysymyksissä nousee vahvasti esiin kavereiden merkitys. Nykyisessä koulussa parhaimmaksi asiaksi koetaan
kaverit. Uuteen kouluun siirtyessä mukaan otettaisiin kaverit. Uudessa
koulussa mukavaa voisi olla uusiin ihmisiin ja kavereihin tutustuminen.
Kurjaa uuteen kouluun siirtymisessä voisi puolestaan olla
se, että
ei olisi samoja kavereita kuin vanhassa koulussa. Vapaamuotoisessa
palautteessa nousi esiin toive oman koulun säilymisestä.
Yhteiskoulun ja lukion kysely oli hyvin tiivis. Sen tulosten pohjalta voidaan todeta, että vastaajat pitävät nykyisen kouluverkon säilyttämistä
parhaana kouluverkkoratkaisuna.
Kuntalaiskyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että lapsen koulunkäynnissä vastaajat arvostavat eniten ammattitaitoista ja pätevää
henkilöstöä, oppimistavoitteiden saavuttamista sekä tervettä ja viihtyisää koulukiinteistöä. Parhaaseen kouluverkkoratkaisuun liittyen eniten
kannatusta saa kouluverkon säilyttäminen ennallaan ja tarvittavien
säästötoimenpiteiden tekeminen. Sivistystoimialan kehittämiskohteista
tärkeimmäksi nousee pieniin luokkakokoihin satsaaminen. Mahdolliset
säästötoimenpiteet tulisi vastausten perusteella kohdistaa esi- ja perusopetuksessa ensisijaisesti koulun ulkopuolisiin retkiin ja muun sivistystoimialan osalta ensisijaisesti vapaaseen sivistystyöhön sekä taiteen perusopetukseen. Vapaamuotoisessa palautteessa nousee esiin, että lapsiin ja lapsiperheisiin panostaminen koetaan tärkeäksi.
Molemmissa yhteenvedoissa tarkasteltiin osallistamisen lähtökohtia,
osallistamisen toteuttamista, osallistamiskyselyjen vastausprosentteja
sekä osallistamisen tuloksia.

Osallistamiskyselyiden
yhteenvedot
jäsenille oheismateriaalina.

jaetaan

sivistysvaliokunnan

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy tarvittavan keskustelun palveluverkkoprosessiin
liittyvästä kuntalaisten ja oppilaiden osallistamiseen liittyvistä tuloksista
ja tekee tarvittavat huomiot tai johtopäätökset asiaan liittyen.
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi palveluverkkoprosessiin liittyvät kuntalaisten
ja oppilaiden osallistamiskyselyiden yhteenvedot tiedokseen.
Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus
Lisätietoa antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________

