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Varhaiskasvatuksen tilastot
150/12.01/2020
SivVal § 59
Päiväkodin johtaja Marjo Uusitalo ja varhaiskasvatusohjaaja Pekka
Nurmi ovat koostaneet tilastotietoa päiväkodin lapsiryhmistä ryhmäkohtaisesti. He tulevat kokoukseen antamaan varhaiskasvatuksen
osalta tilannekatsauksen.
Sivistysvaliokunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta oheismateriaalina varhaiskasvatuksen tilastot lapsimäärien osalta sekä tiedot
henkilöstöresurssista ja henkilöstön työvuoroista.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta kuulee Päiväkodin johtaja Marjo Uusitalon ja varhaiskasvatusohjaaja Pekka Nurmen varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen ja merkitsee tietoonsa varhaiskasvatuksen tilastot. Lisäksi
sivistysvaliokunta käy tarvittavan keskustelun varhaiskasvatuksen tilanteesta ja tekee asiaan liittyen tarvittavat merkinnät tai päätökset.
Päätös:
Sivistysvaliokunta kävi keskustelun varhaiskasvatuksen tilanteesta
varhaiskasvatuksen huoltajien ja henkilöstön toimittamien kirjelmien
sekä AVI:n kunnanhallitukselle osoittaman selvityspyynnön pohjalta.
Sivistysvaliokunta kuuli päiväkodinjohtaja Uusitaloa, varhaiskasvatusohjaaja Nurmea sekä sivistysjohtajaa varhaiskasvatuksen tilanteesta. Sivistysjohtaja toimittaa huoltajille ja henkilöstölle annettavat
vastineet sivistysvaliokunnalle. Sivistysvaliokunta merkitsi tilannekatsauksen sekä varhaiskasvatuksen tilastot tietoonsa saatetuiksi. Sivistysvaliokunta seuraa varhaiskasvatuksen tilannetta ja ottaa asian
tarvittaessa uudelleen käsittelyyn. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti,
että heille lähetetään joka kuukausi päiväkoti Kuperkeikan
ryhmäkohtaiset tilastot.
Täytäntöönpano:
ote:kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Sivistysvaliokunta merkitsi tiedokseen raportit talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2020 tilanteessa.
160/02.02.00/2019
SivVal § 60
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kunnanhallitus tulee kiinnittämään erityistä huomiota toiminnallisten
tavoitteiden toteutumiseen. Mikäli on ilmeistä, että tulosalueen toiminnallinen tavoite ei tule toteutumaan, on siitä ilmoitettava lomakkeen toteutuma -sarakkeessa.
Hallintokunnan tulee toimittaa tässä raportissa myös arvio määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 31.12. Mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan lisämäärärahaa, tulee se kattaa hallintokunnan sisäisenä siirtona. Mikäli määräraha siirretään tulosalueiden välillä, tulee siitä tehdä muutosesitys valtuustolle.
Talousarvioseurannassa 31.8.2020 toteutumaprosentti näyttää eri
tulosalueiden osalta seuraavalta:
Varhaiskasvatus (nettovaikutus)
64,2 %
Peruskoulut
61,2 %
Lukio
55,8 %
Muu koulutus
70,5 %
Muu sivistystoimi
63,8 %
Projektit
-554,9 %
Kirjastotoimi
59 %
Vapaa-aikatoimi
57 %
Sivistysvaliokunnan toiminnalliset tavoitteet eri tulosalueilla ovat toteutuneet menojen osalta 60,8 % ja tulojen osalta 71,1 % eli
menojen ja tulojen nettovaikutus on 60,0 %. Toteumaprosentti
elokuun seurannassa on 60,0%
Liitteinä ovat toteuma 1.1.-31.8.2020 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta tutustuu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen 31.8.2020 tilanteessa ja merkitsee raportit tiedokseen.
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi tiedokseen raportit talousarvion
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
31.8.2020 tilanteessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus, yleis- ja taloushallinto
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma
122/02.02.02/2020
SivVal § 61
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai
useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen
vuosi on talousarviovuosi.
Kuluvan vuoden suunittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle
2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin hallintokunta omalla toimialueellaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat Nakkilan kunnan kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan lakisääteisten
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
tulee osoittaa, miten rahoitustarve muutoin katetaan.
Talousarvioprosessi etenee laadintaohjeen mukaisesti. Toimialajohtajat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksensa, jotka
käydään läpi johtoryhmässä sekä taloustiimin kanssa sisäisesti. Valiokunnat päättävät kokouksissaan hallintokuntien talousarvioehdotuksista lokakuun alussa ja kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran 19.10.2020. Talousarvioseminaareja pidetään syksyllä kaksi kappaletta, koko valtuustolle 16.9.2020 sekä kunnanhallitukselle 22.10.2020. Valtuusto
hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan
14.12.2020.
Taloudellinen lähtökohta valmisteluun
Lähtökohdat vuoden 2021 talousarvion laadintaan ovat haasteelliset. Kuntatalouden tilanne on ollut vuonna 2020 entistä synkempi
johtuen koronavirus-pandemiasta. Vuoden 2019 taloudelliseen tilanteeseen vaikutti joustavan verotuksen uudistus sekä tulorekisteriuudistus. Tämä aiheutti monelle kunnalle alijäämäisen tuloksen vuodelle 2019 sekä vaikuttaa edelleen seuraaviin vuosiin, kunnes verotus on saatu tasapainoon. Vuoden 2020 taloudelliseen tilanteeseen
vaikuttaa eniten verotulojen vähentyminen koronaviruksesta johtuen.
Valtioneuvosto on reagoinut tähän neliosaisella tukipaketilla, joka
maksetaan valtionosuuksina. Ne kohdistuvat pääosin vuoteen 2020.
Yksittäisen talousarviovuoden tulos voi olla alijäämäinen, mutta taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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taseeseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Nakkilan kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli +3,2 miljoonaa euroa.
Kestävä talouskehitys suunnittelukauden aikana tulee edellyttämään
lyhyen aikavälin säästösuunnitelmaa, joka kohdentuu ta-kaudelle
2021 sekä pitkän tähtäimen säästösuunnitelmaa, jolla saadaan aikaa rakenteellista säästöä ja siten turvataan kunnan talouden vakaus.
Tiedossa olevilla tulo- ja menoperusteilla laadittu talousarvioraami
vuodelle 2021 on alijäämäinen tämän hetken arvion ja laskentatilanteen mukaan -0,9milj. euroa. Laaditun raamin osoittama alijäämä
edellyttää talousarvioon säästösuunnitelmaa. Talousarvioesitysten
lähtökohdilla n.-982 000 euron alijäämästä n. 300 000 euroon edellyttää 700 000 euron säästötavoitetta, josta sivistystoimialan säästötavoite on 246 319 euroa.
Toimialojen tulee hyödyntää luonnollista poistumaa henkilöstön suhteen, miettiä töiden järjestelyä ja toiminnan tehostamista, sijaisten ja
määräaikaisten käytön vähentämistä sekä mahdollista toimintojen
supistamista. Myös muut mahdolliset henkilöstöön kohdistuvat säästötoimet on selvitettävä.
Liitteinä seuraavat:
Sivistystoimialan toimintakertomus
Sivistystoimialan toiminnalliset muutokset ja niiden taloudellinen
vaikutus
Talousarvio 2021 raami ja sivistysvaliokunnan esitys (raportti)
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020-2024
Kunnanhallituksen pyyntikirje
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä
taloussuunnitelman 2022–2024 ja lähettää ne kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle päätettäväksi.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle
2021 sekä taloussuunnitelman 2022-2024 ja lähettää ne
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle päätettäväksi seuraavilla
tarkennuksilla:
1) Oppivelvollisuuslain tuoma menolisäys tarkastetaan toisen
asteen ammatillisen koulutuksen osalta.
2) Henkilöstöbudjettiluvut tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan
taulukkoon.
Jäsen Naski esitti, että liikunnanohjaajan tehtävää ei vakinaisteta.
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Esitystä ei kannatettu.
Jäsen Naski jätti eriävän mielipiteen talousarvioesitystä vuodelle
2021 sekä taloussuunnitelmaa 2022-2024 koskien.
Täytäntöönpano:
kunnanhallitus, valtuusto, ote: yleis- ja taloushallinto
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Koulujen lukuvuosisuunnitelmat lv 2020-2021
144/12.00.01/2020
SivVal § 62
Perusopetusasetus 9 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista sekä opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulutuksen yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien
kanssa. Koulutuksen hankkimisesta muilta koulutuksen järjestäjältä
sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä
muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Perusopetuskoulujen
lukuvuosisuunnitelmat
verkkosivuilla:
https://peda.net/nakkila/kirkonseudun-koulu/l
https://peda.net/nakkila/matomaäen-koulu/l
https://peda.net/nakkila/ruskilan-koulu/l2
https://peda.net/nakkila/tattaran-koulu/l
https://peda.net/nakkila/viikkalan-koulu/l
https://peda.net/nakkila/ny/l

ovat

seuraavilla

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta tutustuu opetussuunnitelmiin perustuviin lukuvuosisuunnitelmiin ja merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi lukuvuosisuunnitelmat tiedokseen.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen
99/12.00.01/2020
SivVal § 38
Opetushallitus on 10.2.2020 määräyksellään päättänyt muuttaa ja
täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
luvun 6 Oppimisen arviointi. Paikallinen oppilaan oppimisen ja
osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa
käyttöön viimeistään 1.8.2020. Uusien perusteiden mukaan
laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon saakka
noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Arvioinnin uudistamisen tavoitteena
on lisätä
arvioinnin
yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Lisäksi
tarkoituksena on selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne
on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi.
Arvioinnin uudistamisessa täsmennetään kaikkia vuosiluokkia
koskevia linjauksia ja laaditaan päättöarvioinnin kriteerit. Kaikkia
vuosiluokkia koskevat linjaukset astuvat voimaan 1.8.2020.
Päättöarvioinnin kriteerit julkaistaan 31.12.2020 ja ne tulevat
voimaan 1.8.2021.
Nakkilan kunnan opettajien arvioinnin työryhmä on päivittänyt
Nakkilan kunnan opetussuunnitelman oppimisen arviointia koskevan
luvun 6. Kaikilla rehtoreilla ja opettajilla on ollut mahdollisuus
kommentoida päivitettyä opetussuunnitelmaa.
Nakkilan kunnan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva
opetussuunnitelman luku 6 seuraa liitteenä. Asiakirja sisältää
valtakunnallisen opetussuunnitelman lisäksi Nakkilan kunnassa
paikallisesti päätettävät lisäykset.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Nakkilan
kunnan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevan
opetussuunnitelman.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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SivVal § 63
Hallintosäännön 36§ mainitaan, että sivistysvaliokunnan ratkaisuvaltaan kuuluu opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman hyväksymistä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukioon. Perusopetuksen arvioinnin opetussuunnitelmaan on tarve tehdä joitakin
muutoksia ja tarkennuksia.
Liitteenä seuraavat sivistysvaliokunnan 26.5.2020 § 38 käsitelty Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Nakkilan kunnan perusopetuksessa sekä korjattu Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi
Nakkilan kunnan perusopetuksessa. Liitteenä olevaan Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Nakkilan kunnan perusopetuksessa
asiakirjaan on tehty kolme muutosta, jotka on korostettu liitteessä
olevassa asiakirjassa.Kohdassa 6.5. on korjattu 4-9 siten, että korjattuna se on 4-8. Toinen tehty muutos koskee kohdan 6.7. valinnaisaineiden määrää. Aiemmin oli yksi yhden viikkotunnin valinnaisaine ja korjatussa versiossa on poistettu numero 1. Tämä mahdollistaa yhden viikkotunnin jakamisen esimerkiksi kahteen eri valinnaisaineeseen. Kolmas tehty muutos koskee kohtaa 6.11.3. Kohtaan on lisätty lause " Arviointikeskustelussa opettaja käy läpi jokaisen oppiaineen. " Nakkilan kunnan arviointityöryhmä on valmistellut asiaa ja
arviointia on käsitelty Nakkilan kunnan opettajien yhteisessä vesopäivässä 11.8.2020.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevaan Nakkilan kunnan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevaan opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Nakkilan kunnan
oppimisen ja osaamisen arviointia koskevaan opetussuunnitelmaan
tehtävät muutokset. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti, että ko. asiakirjan välitodistuksia käsittelevään osioon täsmennetään 7.-9.-luokkien
välitodistuksiin liittyvä kohta.
Täytäntöönpano:
ote: perusopetuskoulut
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Sivistystoimialan hankehakemuksia ja -päätöksiä
18/12.00.02/2020
SivVal § 64
Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi
Rahoittaja: OPH
Haettu avustus/ saatu avustus: 14 250 €/ 14 250 €
Omarahoitus: 750 €
Käyttöaika: 1.9.2020 – 31.7.2021
Tiivistelmä hankesuunnitelmasta: Hankkeen tavoitteena on opetusta, tuki- ja erityisopetusta sekä ohjausta lisäämällä tukea lukion
oppilaita niissä oppiaineissa/kursseissa, joissa heillä on poikkeusolojen johdosta eniten puutteita oppimistavoitteiden saavuttamisen
näkökulmasta.
Eniten tukea ja ohjausta kohdistetaan lukion ensimmäisen ja toisen
vuoden opiskelijoihin, koska heillä on eniten poikkeusolojen aiheuttamaa tuen tarvetta. Hankkeen avulla varmistetaan sosiaalisen tasa-arvoisuuden toteutuminen opinnoissa toisella asteella. Opinnoissa eteneminen ja tukeminen ehkäisee myös yhteiskunnasta syrjäytymistä.
Hankepäätös saapui 15.9.2020.
Lukuliikkeen toiminta-avustus: Nuorten ja aikuisten lukutaito,
Lue ny sääki-hanke
Rahoittaja: OPH
Haettu avustus/ saatu avustus: 9108 €/ 0 €
Omarahoitus: 480 € / 0 €
Tiivistelmä hankehakemuksesta: Hankkeen tavoitteena on kasvuyhteisöjä aktivoimalla kasvattaa nuorten lukutaitoa ja -intoa. Tavoitteena on lisäksi, että nuorten lukuharrastusta tukiessaan myös nuorten lähipiirin aikuiset saavat uutta intoa omaan lukuharrastukseensa.
Hankkeen aikana luodaan uusi, osallistava toimintamalli lukutaidon
ja -innon kehittämiseen Nakkilassa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat yläkoulu, nuoret ja heidän lähipiirinsä, sivistystoimialan
hallinto, kunnan nuorisotoimi ja kirjasto. Lisäksi pyritään löytämään
satakuntalaisia esikuvia nuorille lukemisen roolimalleiksi.
Hankeaikana toteutetaan lukuhaasteita ja -tapahtumia. Yläkoulun äidinkielen opetuksen yhteydessä järjestettävien lukuhaasteiden avulla aktivoidaan nuoret ja heidän lähipiirinsä lukemisen ja samalla yhteisen tekemisen pariin. Lukemiseen innostavia tapahtumia järjestePöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§ 64

7/2020

141

13.10.2020

tään kaksi. Tapahtumista toinen suunnataan nuorten lähipiiriin kuuluville aikuisille ja toinen nuorille. Aikuisille tarjotaan tietoa ja vinkkejä
nuorten lukemisen tukemiseen liittyen. Nuoria innostetaan lukemisen pariin heitä kiinnostavien esikuvien avulla.
Hankehakemus jätettiin hakuajan puitteissa 27.8.2020. Hankepäätös saapui 25.9.2020. Opetushallitus on päättänyt olla myöntämättä
valtionavustusta hankkeelle.
Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen: Pikkupysäkki-hanke
Rahoittaja: AVI
Haettu avustus: 80 000 €
Omarahoitus: 0 €
Suunniteltu käyttöaika: 8.9.2020–31.8.2022
Tiivistelmä hankehakemuksesta: Hankkeen puitteissa kehitetään
yläkoulussa jo aloitettua koulunuorisotyötä ja aloitetaan koulunuorisotyö alakouluissa. Tavoitteena on edelleen kehittää ja tarkentaa jo
aloitettua toimintaa sekä hyödyntää hyviä käytänteitä yläkoulusta
alakoulujen hyödyksi. Koska koulunuorisotyötä on tehty Nakkilassa
vasta vuoden verran tarkoituksena on etsiä ja kokeilla muiden kuntien ja tahojen hyviä käytänteitä oman kehittämistyön tueksi. Myös
Nakkilan kunnan koulunuorisotyökokonaisuuden mallintaminen ja visualisoiminen on tarkoitus tehdä hankkeen puitteissa. Toimintamalli
tehdään näkyväksi kaikille kuntalaisille. Samalla kirkastetaan koulun
henkilöstölle ja koulunuorisotyöntekijöille toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet. Hankeavustusta käytetään henkilöstön palkkakuluihin,
koulutuksiin, väline- ja materiaalihankintoihin sekä koulunuorisotyömallin visualisoinnista aiheutuviin kuluihin.
Hankehakemus jätettiin hakuajan puitteissa 14.9.2020.
Hankeavustusten käyttöaikojen jatkaminen
Erasmus+ Nakkilan lukio
Opetushallitus on 28.9.2020 sähköpostitse lähettämässään
päätöksessä ilmoittanut, että Nakkilan lukion Erasmus+
-hankekautta jatketaan muutoshakemuksen mukaisesti 30.11.2022
asti.
Erasmus+ Nakkilan yhteiskoulu
Opetushallitus on 30.7.2020 sähköpostitse lähettämässään
päätöksessä ilmoittanut, että Nakkilan yhteiskoulun Erasmus+
-hankekautta jatketaan muutoshakemuksen mukaisesti 31.8.2021
asti.
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Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee em. hankehakemukset ja päätökset tiedokseen.
Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi hankehakemukset ja päätökset tiedokseen.
Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
_____________________
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Nakkilan kunnan kulttuuripalkinnon myöntäminen 2020
145/12.03/2020
SivVal § 65
Kulttuuritoimen vuoden 2020 talousarviossa on varattu 200 euroa
Nakkilan kunnan kulttuuripalkinnoksi. Kunnan kulttuuripalkinnon ovat
tähän mennessä saaneet seuraavat henkilöt/tahot:
v. 2004 Matilda Suutari ja Susanne Harala (kuoromusiikki)
v. 2005 Reino Rantala (kotiseututyö)
v. 2006 Marjareetta Laato (pianonsoitto)
v. 2007 Anne Ketola (lasten teatteri)
v. 2008 Nakkilan Puhallinsoittajat ry (lasten puhallinmusiikki)
v. 2009 Martti Henttonen (harmonikkamusiikki)
v. 2010 Länsi-afrikkalaisen musiikin yhdistys (nuorten rumpuryhmät)
v. 2011 Pyssykankaan kotiseutupiiri (kotiseututyö)
v. 2012 Pasi Nieminen (urkumusiikki)
v. 2013 Nakkilan Nuorten Hyväksi ry (nuorisokulttuuri)
v. 2014 Nakkilan Napakat ry (kesäteatteritoiminta)
v.2015
Nakkila-Seura ry (koiseutumuseo, juustomeijerimuseo,
tappauritapahtuma)
v. 2016 Nakkilan Seudun Harmonikat ry (harmonikkaviikko, harmonikkakilpailut)
v. 2017 Jouko Ranne ja Juhani Vihervirta
v. 2018 Reijo Rantala ja Aarne Räikkönen
v. 2019 Kolmen kylän talo -yhdistys
Virallisia kriteeristöjä ei ole laadittu kulttuuripalkinnosta vaan pääperiaatteena on ollut, että ensisijaiseti mietitään nuoria henkilöitä, nuorten parissa ansiokkaasti toimineita henkilöitä tai yhdistyksiä kulttuuripalkinnon saajaksi. Toissijaisena vaihtoehtona on yleisesti kulttuurin saralla ansioitunut yhdistys, henkilö tai ryhmä.
Kulttuuripalkinto on perinteisesti luovutettu Itsenäisyyspäivänä
6.12.2020 ennen Itsenäisyyspäivän konsertin alkua. Itsenäisyyspäivän konsertti on pidetty Villilä Studioilla, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi tämän vuotista itsenäisyyspäivän konserttia ei
järjestetä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta
kunnan kulttuuripalkinnon saajasta sekä siitä, miten kulttuuripalkinto
tullaan tässä koronatilanteessa luovuttamaan.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajan.
Päätös julkistetaan ja palkinto jaetaan Nakkilan kunnanvaltuuston
kokouksessa 14.12.2020.
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Täytäntöönpano:
ote: kulttuuripalkinnon saaja
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.
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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 järPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 tar-
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vittavaa 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

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.
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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.
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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
oppilasta. 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
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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
______________________
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Seuraparlamentin perustaminen
146/12/2020
SivVal § 67
Nakkilan kunnassa toimivien yhdistysten kanssa on käyty keskustelua seuraparlamentin perustamisesta. Viimeksi asia nousi esille yhdistysillassa 24.9.2020, jossa sivistysjohtajan toivottiin käynnistävän
valmistelutyö seuraparlamentin saamiseksi Nakkilaan. Seuraparlamentin toimintaideana ja tavoitteena on lisätä avointa vuorovaikutusta kunnan vapaa-aikatoimijoiden ja yhdistysten välillä. Seuraparlamentin on mahdollista ottaa kantaa toimialansa valmisteilla oleviin
asioihin, nostamalla ajankohtaisia asioita käsiteltäviksi sekä antamalla lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa. Tavoitteena on
perustaa seurojen edustajista asiantuntijaelin- seuraparlamentti, joka toimii vaikuttamiskanavana seurojen ja kunnan välillä. Seuraparlamentin asema on olla asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Myös uuden toiminnan ideointi ja toteutus sekä yhteistyön
konkreettinen lisääminen kuuluvat seuraparlamentin tehtäväkenttään. Seuraparlamentin perustaminen Nakkilaan on uutta ja vaatii
järjestäytyessään yhteisten tavoitteiden ja suuntaviivojen asettamista.
Nakkilan kuntastrategiassa nousee vahvasti esille yhtenä tavoitteena järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin perustamisen yhteydessä on linjattava
koostuuko seuraparlamentti liikuntaa tuottavien yhdistysten edustajista, vai onko Nakkilan seuraparlamentti laaja, koko vapaa-aikasektorin edustajista koostuva parlamentti. Seuraparlamentin yhtenä tavoitteena on koko harrastamisen kulttuurin aseman vahvistaminen
kannustamalla yhä useampi kuntalainen harrastamaan niin liikunnan
kuin kulttuuritarjonnan hyödyntäen. Seuraparlamentin merkitys korostuu kunnan strategian toteutuessa ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
edistämistyössä, jossa kaikenikäiset kuntalaiset tulevat kuulluksi.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta käy keskustelun seuraparlamentin perustamisesta
Nakkilaan ja antaa sivistysjohtajalle evästyksen jatkovalmistelulle.
Päätös:
Sivistysvaliokunta päätti seuraparlamentin perustamisesta
seuraavasti:
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1) Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa.
2) Nakkilan seuraparlamentti edustaa koko vapaa-aikasektorin
yhdistystoimijoita (nuoriso, liikunta, kulttuuri).
3) Seuraparlamentin jäseniksi valitaan kuusi (6) seurojen edustajaa, kaksi (2) luottamushenkilöä ja kaksi (2) viranhaltijaa.
4) Seurat valitsevat seuraparlamentin jäsenet keskuudestaan.
5) Luottamushenkilöistä seuraparlamentin jäseniksi valittiin Mervi
Naski ja Eero Rantala sekä varalle Martti Pöysti.
6) Sivistysvaliokunta ehdotti toiseksi viranhaltijajäseneksi
kunnanjohtajaa ja toiseksi viranhaltijajäseneksi sivistystoimialan
edustajaa. Sivistystoimiala valitsee jäsenen keskuudestaan.
Sivistysjohtaja valtuutettiin tiedustelemaan kunnanjohtajan
mahdollisuutta toimia seuraparlamentin jäsenenä.
7) Seuraparlamentin toiminta alkaa vuoden 2020 marraskuun
loppuun mennessä.
8) Seuraparlamentti kokoontuu toiminnan käynnistysvaiheessa 1
krt/kk.
Sivistysvaliokunta päätti, että sivistystoimiala aloittaa
seuraparlamenttitoiminnan valmistelun välittömästi.
Täytäntöönpano:
ote:kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910
______________________
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Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
SivVal § 68
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee tiedokseen ja kuntalain 51 §:n estämättä täytäntöönpantavaksi seuraavat pöytäkirjat ja vastuualueiden viranhaltijapäätökset:
-

Kirkonseudun koulun rehtorin viranhaltijapäätökset
26.8.2020–5.10.2020 §:t 52–55
Lukion rehtorin viranhaltijapäätökset 26.8.2020–5.10.2020 § 7
Ruskilan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset
26.8.2020–5.10.2020 § 2
Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset 26.8.2020–5.10.2020 §:t
60–69
Tattaran rehtorin viranhaltijapäätökset 26.8.2020–5.10.2020 § 2
Yhteiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset 26.8.2020–5.10.2020
§ 20–24

Päätös:
Sivistysvaliokunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.
______________________
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Ilmoitusasiat
SivVal § 69
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjeet ja
asiat:
_____________________
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Muut esille tulevat asiat
SivVal § 70
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee pöytäkirjaan sivistysvaliokunnan jäsenten mahdollisesti sivistysvaliokunnalle esittämät asiat, ellei sivistysjohtaja voi tehdä välittömästi päätösehdotusta.
Päätös:
Järjestäytymisen jälkeen jäsen Naski pyysi puheenvuoron ja ehdotti
työjärjestyksen muutosta eli § 70 käsiteltäväksi ensimmäiseksi. Ehdotusta kannattivat jäsen Kalliokorpi ja jäsen Hakala. Sivistysvaliokunta päätti tehdä työjärjestysmuutoksen ja päätti ottaa ensimmäiseksi käsittelyyn § 70.
1) Sivistysvaliokunta kävi sivistystoimialan tilanteesta
perusteellisen keskustelun. Keskustelun jälkeen jäsen Naski
pyysi neuvottelutaukoa. Neuvottelutaukoa kannatti jäsen
Hakala. Jäsenet pitivät kokoustauon klo 17.10-17.24.Tauon
jälkeen kokous jatkui.
2) AVI:n selvityspyyntö (Dnro:LSAVI/8648/2020)
varhaiskasvatuksen valvonta-asiassa on saapunut 1.10.2020.
Varhaiskasvatusohjaaja Nurmi ja päiväkodinjohtaja Uusitalo
vastaavat selvityspyyntöön 30.10.2020 mennessä. Nurmen ja
Uusitalon selvitys käsitellään seuraavassa sivistysvaliokunnan
kokouksessa.
______________________
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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:

59-62, 64, 66-70
Oikaisuvaatimus

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

63, 65
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:

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

63, 65
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

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
:
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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