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Tarveselvityksen laatiminen sivistystoimialan palveluverkkouudistusta varten
200/00.01.03/2020
SivVal § 81
Kunnanhallitus on 16.11.2020 kokouksessaan §177 nimennyt työryhmän, jonka tavoitteena on tarveselvityksen perusteella päättää
selvitettävät hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi.
Tarveselvityksen tehtävänä on muodostaa käyttäjätoimialan näkemys tilahankkeen tarpeesta. Tarveselvitys sisältää yleensä lähtötilanteen inventoinnin, esityksen mitoittavasta henkilö- ja palvelumäärästä sen kehityksestä, alustavan tilaohjelman, kuvauksen tontikäytöstä
sekä esityksen toimintojen sijoittelusta. Tarveselvityksessä kuvataan,
mitkä seikat aiheuttavat tarpeen tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat
ratkaista tilatarve. Tavoitteena on sisällyttää tarveselvitykseen myös
pedagoginen visio siitä, millaisia edellytyksiä pedagogiset tavoitteet
tiloille asettavat. Tarveselvityksessä tullaan käsittelemään ja
hyödyntämään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joita Perlacon Oy on
esittänyt tekemässään palveluverkkoselvityksessä Nakkilan kunnalle.Tarveselvityksen tavoitteena on alustavasti aikatauluttaa hankkeen eri vaiheet.
Tarveselvityksen perusteella tekninen toimiala aloittaa hankesuunnittelun, jossa kunnanhallituksen asettama työryhmä on myös mukana.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää käynnistää sivistystoimialan tarveselvityksen valmistelutyön. Tehtävä tarveselvitys käsitellään kunnanhallituksen asettamassa työryhmässä, sivistysvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa. Hyväksytyn tarveselvityksen jälkeen tekninen valiokunta käynnistää hankesuunnittelun tarveselvityksen pohjalta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: tekninen valiokunta, kunnanhallitus, rehtorit
Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
puh. 044 747 5910

_____________________
SivVal § 2
Sivistystoimialan esimiehistä koostuva työryhmä rehtorit Minna Hujanen, Päivi Mäkinen ja Jari Koski sekä ruokahuollon esimies Kirsi Sulin, koulukuraattorit Taina Raitanen ja Petri Hakala, koulupsykologi
Kristiina Seppälä sekä sivistysjohtaja Jonna Heikkilä ovat käyneet
keskustelua tarveselvitykseen liittyen sekä valmistelleet sivistystoimialan tarveselvityksen. Tarveselvityksessä otetaan kantaa kahteen
vaihtoehtoon Nakkilan tulevaisuuden kouluverkon osalta. Tarveselvitys toimitetaan sivistysvaliokunnan jäsenille ennen kokousta oheismateriaalina.
Tarveselvityksen tukimateriaalina on käytetty Perlacon Oy:n laatimaa
palveluverkkoselvitystä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta tutustuu oheismateriaalina olevaan sivistystoimialan tarveselvitykseen, käy tarvittavan keskustelun ja päättää pitää
sivistysvaliokunnan ylimääräisen kokouksen, jossa tarveselvitys virallisesti hyväksytään ja kunnanhallituksen asettama työryhmä yhdessä
teknisen ja sivistystoimialan viranhaltijoiden kanssa lähtee valmistelemaan hankesuunnitteluvaihetta.
Päätös:
Sivistysvaliokunta tutustui oheismateriaalina olevaan sivistystoimialan tarveselvitykseen kävi läpi korjausehdotuksia. Valiokunta päätti
pitää sivistysvaliokunnan kokouksen 10.2.2021, jossa se käsittelee
tarkemmin tarveselvitystä.
Sivistysjohtaja kutsuu koolle tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen
kunnanhallituksen asettama työryhmän.
_____________________
SivVal § 8
Tarveselvitys koulukiinteistöistä ja pedagogisesta toiminnan näkökulmasta on valmistunut. Sivistysvaliokunnan tarkoituksena ja tavoitteena on hyväksyä asiakirja ja lähettää asiakirja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tekninen valiokunta käynnistää asiakirjan
hyväksymisen jälkeen hankesuunnittelun.
Asiakirjasta tulee ilmi käyttäjätoimialan näkemys miten tulevaisuuden
muuttuviin tarpeisiin niin kiinteistöjen kuin palvelujen osalta tulee
vastata. Asiakirjasta selviää prosessin aikataulu sekä seuraavat toimenpiteet. Lisäksi asiakirjasta selviää kunnan väestönkehitys, kouluverkon nykytilanne, kustannus- ja investointitietous, tilatarpeet, vaih-

toehtojen pohdinta sekä asiaan liittyvät loppupäätelmät.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta hyväksyy tarveselvityksen koulukiinteistöistä ja pedagogisesta toiminnan näkökulmasta asiakirjan sekä päättää edelleen lähettää asiakirjan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se täydentää kh 16.11.2020 §177 tekemää päätöstä työryhmän valinnasta.
Päätös:
Sivistysvaliokunta kävi keskustelua tarveselvityksen sisällöstä ja
puutteista.
Keskustelun kuluessa Vilho Hakala ehdotti neuvottelutaukoa, jota
kannatettiin.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 17:21-17:31.
Kokouksen jatkuessa sivistysvaliokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Täytäntöönpano:
siirto seuraavaan sivistysvaliokunnan kokoukseen
_____________________
SivVal § 16
Nakkilan kunnan tarveselvitys kiinteistöistä ja pedagogisesta toiminnan näkökulmasta selvitystä on jatkovalmistelun myötä täydennetty.
Tarveselvitykseen on lisätty henkilöstön ja oppilaiden osallistamistaprosessiin liittyvää kuvausta. Oppilaiden ja henkilöstön yhteenvedon
kuvaus on lisätty tarveselvitys asiakirjaan liitteeksi.
Lisäksi jatkovalmistelussa on lisätty molempien vaihtoehtojen (vaihtoehto 1 ja 2) tarkastelua opetuksen sujuvuuteen ja kustannuksiin.
Tarveselvitys tulee toimimaan hankesuunnittelua ohjaavana asiakirjana. Hankesuunnitelman tavoitteena on tarveselvityksessä esille
nousseiden vaihtoehtojen mahdollisuuden tarkastelu eri näkökulmista, kustannusten selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden esittäminen.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta hyväksyy tarveselvityksen koulukiinteistöistä ja pedagogisesta toiminnan näkökulmasta asiakirjan sekä päättää edelleen lähettää asiakirjan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se täydentää kh 16.11.2020 §177 tekemää päätöstä työryhmän valinnasta.
Päätös:

Keskustelun jälkeen vs. sivistysjohtaja ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
siirto seuraavaan sivistysvaliokunnan kokoukseen
_____________________

