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Sivistysvaliokunta
Kokousaika
Kokouspaikka

20.04.2021 klo 16:30 - 20:40
Teams-kokous

Läsnä

Pöysti Martti
Naski Mervi
Hakala Vilho
Kalliokorpi Sari
Ketola Markus
Lehmuskallio-Loula
Maria
Rantala Eero

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

16.30 - 20.40
16.30 - 20.40
16.30 - 20.40
16.30 - 20.40
16.30 - 19:30
16.30 - 20.40

jäsen

16.30 - 20:08

Penttilä Raija
Koski Jari
Turpela Nina-Mari
Hintsala Tomi

16.30 - 20:40
16.30 - 20.40
16.30 - 19:36
16.30 - 20.40

Lehtonen Elina
Inkinen Marita
Kukkula Harri

opettajien edustaja
vs. sivistysjohtaja
kunnanjohtaja
nuorisovaltuuston
edustaja
pöytäkirjanpitäjä
projektiosaaja
tekninen johtaja

Poissa

Aalto Harri

kunnanhallituksen pj.

Käsitellyt asiat

§:t 24 - 36

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kalliokorpi ja Vilho Hakala.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Martti Pöysti

Elina Lehtonen

Muu

Pöytäkirjan tarkastus

16.30 - 20.40
16:30 - 19:05
16:30 - 17:22

Aika ja paikka

Nakkila, 23.4.2021

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

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

Sari Kalliokorpi
Pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Vilho Hakala

Aika
23.4.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

hallintosihteeri

Elina Lehtonen
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Sivistystoimialan hankehakemukset, -päätökset ja -raportit
10/12.00.02/2021
SivVal § 24
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021–2023 -hankehakemus
Rahoittaja: OKM
Kokonaisbudjetti: 82 400,00€
Avustus: 65 920,00€
Omarahoitus: 16 480,00€
Käyttöaika: 2021–2023
Tiivistelmä hankehakemuksesta: Kysymyksessä neljän satakuntalaisen kunnan (Nakkila, Kokemäki, Rauma ja Pori) yhteishanke, jossa pureudutaan monipuolisesti kouluakäymättömyyden haasteisiin
sekä ennaltaehkäisevässä että puuttumismielessä. Hanketta
koordinoi Rauma. Hankkeessa etsitään neljänä osaprojektina
rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja koulupoissaoloihin sekä
työstetään kouluhyvinvointiin ja koulukiinnittymiseen malleja, jotka
kannattelevat erityisesti riskiryhmiin kuuluvia oppilaita. Yhteistyötä
tehdään monialaisesti kuntakohtaisissa verkostoissa sekä
hankekuntien kesken.
Kohderyhmä on kaikissa osallistujakunnissa yhtenevä. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat perusopetuksen 5.-9.luokkalaiset oppilaat, sillä
heidän poissaoloihinsa hankkeessa tartutaan. Oheiskohderyhmänä
ja hankkeen vaikutusten piiriin kuuluvat myös heidän huoltajansa/
perheensä. Hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvat lisäksi oppilaiden
kanssa työtä tekevä henkilöstö kuten opettajat, rehtorit, avustajat,
oppilashuollon henkilöstö, nuorisotyöntekijät, lastensuojelun työntekijät ja perhetyöntekijät.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee em. hankehakemuksen tiedokseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
vs. sivistysjohtaja Jari Koski
puh. 044 747 5941
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Etsivä nuorisotyöntekijä
71/01.01.01/2021
SivVal § 25
Haetaan etsivä nuorisotyöntekijä sijaisuuteen ajalle 2.8.202131.7.2022.
Etsivä nuorisotyöntekijän tehtävänänä on löytää ja tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29 -vuotiaita nuoria ja ohjata heitä sellaisten palveluiden ja tukien piirii, joilla edistetään nuorten hyvinvointia, pääsyä
koulutukseen ja työmarkkinoille. Työ on liikkuvaa työtä, johon sisältyy satunnaisesti ilta ja viikonlopputyötä. tehtävän hoitaminen vaatii
ajokortin ja oman auton käytön käyttömahdollisuutta. Työnkuva
koostuu 90 % etsivästä nuorisotyötä ja 10 % on muuta kunnan nuorissotyötä.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto
tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta nuorten
kanssa tehtävästä työstä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön sekä kykyä itsenäiseen sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista.
Tehtävään valittavan tulee ennen sijausuuden vastaanottamiseta
esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.
Hakuaika 23.4.–14.5.2021 ja haastattelut viikolla 20. Vs. sivistysjohtaja esittää henkilövalintaa sivistysvaliokunnalle 1.6. ja valinta esitettäisiin hallitukselle 7.6.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Haetaan
etsivä
nuorisosotyöntekijän
2.8.2021–31.7.2022 suunnitelman mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
Lisätietoja antaa:
vs. sivistysjohtaja Jari Koski
puh. 044 747 5941
_____________________
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Erityisluokanopettajan viran perustaminen
SivVal § 26
Kirkonseudun koululle perustettiin viime vuoden lopulla erityisopetuksen luokka ER4. Päätös luokan perustamisesta on tehty
8.12.2020 pidetyssä valiokunnan kokouksessa. Luokan perustamisen yhteydessä ei perustettu erityisluokanopettajan virkaa. Nakkilassa on edelleen tarve erityisopetusluokalle.
Nakkilassa on tällä hetkellä seitsemän erityisopettajan virkaa, joista
neljä on erityisluokanopettajan virkaa ja kolme laaja-alaista erityisopettajan virkaa. Näiden lisäksi Nakkilan yhteiskoulussa toimii JOPO-luokka. JOPO-luokka ei ole erityisopetuksen luokka.
Talousarviossa ei ole merkittynä määrärahaa erityisluokanopettajan
palkkaukseen. Määräraha muutosta haetaan 18 250 eurolle.
Nakkilan kunnan hallintosäännön § 74 mukaan uuden viran perustamisesta päättää valtuusto.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perustetaan erityisluokanopettajan virka 1.8.2021 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: kunnanhallitus, valtuusto
_____________________
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Koulukuljetuskorvaukset Björneborgs Svenska Samskolaniin lv 2020–2021
70/08.01.01/2021
SivVal § 27
Vuosittain on erikseen päätetty Nakkilan kunnan sivistysvaliokunnassa, montako taksikuljetusta/viikko -2,5% Nakkilan kunta
korvaa Björneborgs Svenska Samskolanille nakkilalaisista ko. koulua lähikouluna käyvistä oppilaista. Taksikuljetusten lisäksi muista
kuljetuskustannuksista on korvattu bussin koulumatkakortti -2,5%.
Kokouksessa on nähtävillä listaus oppilaista ja heidän koulupäiviensä aloitus- ja päättymisajoista eri viikonpäivinä ja jaksolla
15.4.–5.6.2021.
Bussilinja johon oppilaat on aikaisemmin aamuisin kyyditty, loppuu
19.4.2021, jonka vuoksi taksi kuljettaa jatkossa oppilaat Harjavallan
rautatieasemalle. Kuljetuksissa otetaan huomioon perusopetuslain
32 §:n 2. momentissa määritetyt odotusajat, ja kuljetukset tulee järjestää sen mukaisesti. Pisin sallittu koulumatkan kesto odotusaikoineen on 2,5 tuntia. 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatkan pisin
kesto odotusaikoineen on kolme tuntia.
Oppilaiden kotikunnan tulee huolehtia äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten koulukuljetuksista.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää taksikuljetusten korvausmääristä ja reitistä seuraavasti: Nakkilan kunta korvaa 1.3.2021 lähtien yhdeksän
taksikuljetusta/vko (-2,5%) ja muut tarvittavat koulukuljetukset bussilla. 15.4.2021 alkavan jakson alusta Nakkilan kunta korvaa 12 paluumatkaa ja aamukuljetukset Harjavallan rautatieasemalle. Koulukyytejä korvataan kouluvuoden loppuun 5.6.2021 asti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi selvitetään kuljetusten kustannusvaikutus.
Täytäntöönpano:
ote: Björneborgs Svenska Samskola, Nakkilan taksi
Lisätietoja antaa:
vs. sivistysjohtaja Jari Koski
puh. 044 747 5941
_____________________
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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
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_____________________
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 tuPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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lee vastata. Asiakirjasta selviää prosessin aikataulu sekä seuraavat
toimenpiteet. Lisäksi asiakirjasta selviää kunnan väestönkehitys,
kouluverkon nykytilanne, kustannus- ja investointitietous, tilatarpeet,
vaihtoehtojen 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.
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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
_____________________
SivVal § 28
Nakkilan sivistysvaliokunta palautti tarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi 16.3.2021 pidetyssä kokouksessaan. Esityslistalla olevassa tarveselvityksessä on uusi eikä suoraan perustu edeltäviin
selvitykseen. Tarveselvityksessä ei keskitytä koulurakennusten neliöihin eikä oppilasmäärien kehittymiseen. Neliömäärät ja muut tarpeet tulevat tarkempaan tarkasteluun kh 16.11.2020 §177 päätetyn
työryhmän toimesta.
Tarveselvityksessä on esitelty eri vaihtoehtoja tulevaksi kouluverkoksi. Selvityksessä on lueteltu eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia
yksinkertaisesti ja lyhyesti.
Tarveselvityksen jälkeen tehdään hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tavoitteena on tarveselvityksessä esille nousseiden vaihtoehtojen mahdollisuuden tarkastelu eri näkökulmista, kustannusten selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden esittäminen. Hankesuunnitelmassa
on hyvä miettiä miten muut toimijat kuin koulutoiminta voi hyödyntää
koulun tai koulujen tiloja. Hankesuunnittelun yhteydessä on mahdollista osallistaa henkilöstöä ja kuntalaisia sen tekoon. Tilojen suunnittelussa on hyödynnettävä opetushenkilöstön asiantuntijuutta.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta hyväksyy tarveselvityksen ja lähettää asiakirjan
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
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Päätös:
Tarveselvitys hyväksyttiin kokuksessa vs. sivistysjohtajan esittämillä
muutoksilla.
Markus Ketola, Marita Inkinen ja Nina-Mari Turpela poistui tämän
pykälän käsittelyn aikana.
Täytäntöönpano:
ote: tekninen valiokunta, kunnanhallitus, rehtorit
_____________________
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Selvityspyyntö esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen
40/12.02.00/2021
SivVal § 14
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyynnön 21.12.2020 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vireille tulleen kantelun johdosta.
Oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan Nakkilan kunnan menettelyä
asiassa, joka koskee esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämistä.
Aluehallintovirastolta on tullut 11.2.2021 kirjattu selvityspyyntö, jossa
se pyytää Nakkilan sivistysvaliokuntaa antamaan oman selvityksensä kantelussa esitetyistä seikoista ja väitteistä.
Selvitys tulee toimittaa aluehallintovirastolle viimeistään 3.2.2021.
Selvityksessä pyydämme viittaamaan diaarinumeroon LSAVI/12407/2020.
Sivistysjohtaja on 22.2.2021 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt
lausunnon lähettämiselle jatkoaikaa, jotta 16.3.2021 kokoontuva sivistysvaliokunta ehtii lausua asiaan. 23.2.2021 on saapunut lakimies
Petri Vahasen sähköposti, jossa hän myönsi lisäaikaa lausunnon lähettämiselle siten, että lausunto lähetetään 19.3.2021 mennessä
eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Esityslistan oheismateriaalina on lausunto LSAVI/12407/2020.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä ja lähettää liitteen mukaisen
lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehelle annetun lisämääräajan
puitteissa.
Päätös:
Sivistysvaliokunta ei hyväksy liitteen mukaista selvitystä.
Sivistysvaliokunta pyytää AVI:lta lisäaikaa oman selvityksensä antamiseen.
_____________________
SivVal § 29
Aluehallintoviranomaiselta on pyydetty sivistysvaliokunnalle lisäaikaa lausunnon lähettämiselle. Lisäaikaa saatiin 21.4.2021 asti.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Sivistysvaliokunta
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§ 14
§ 29

4/2021
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16.03.2021
20.04.2021

Sivistysvaliokunta päättää hyväksyä ja lähettää liitteen mukaisen
lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehelle annetun lisämääräajan
puitteissa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
lausunto: Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2021 mennessä
kirjaamo.lounais@avi.fi
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§ 30

4/2021
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20.04.2021

Liikuntakeskuksen käyttäjähinnaston tarkistus
72/12.04.01/2021
SivVal § 30
Liikuntakeskuksen käyttäjähintoihin on pyydetty tarkistusta seurojen
ja yhdistysten puolesta erityisesti kahvion käytön suhteen. Asia on
ollut esillä ensimmäisen kerran syksyllä 2019 "Mitä kuuluu liikuntahalli" -tilaisuudessa.
Seurojen ei ole kannattavaa vuokrata kahvion tiloja käyttöön liikuntakeskuksella järjestettävissä turnauksissa tai peleissä. Kahvion vuokra 20 €/2 h on liian suuri koko päivän turnauksiin tai toisaalta esim.
kesän tapahtumien kahvinkeittotarkoitukseen. Kahvio on ollut nyt
käyttämättömänä turnaisten ajan ja seurat ovat pystyttäneet myyntipaikan liikuntasalin puolelle.
Toinen tarkistettava esiinnoussut asia oli esiintymislavan vuokra/vuorokausi (seuraparlamentti 6.4.2021). Esiintymislavan vuokraa
pyydettiin tarkistusta ensimmäisen vuokrapäivän seuraavilta päiviltä
esimerkiksi viikonlopun pituisissa tapahtumissa. Hinnastossa on esitetty hinnaksi 150 €/vuorokausi. Hintaan sisältyy lavan kokoaminen
ja purku.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Esitän kahvion vuokran sisällyttämistä koko salin vuokraan nakkilalaisilta seuroilta ja yhdistyksiltä. Koko salin vuokrahintaa voisi korottaa 170 eurosta 180 euroon, jolloin kahvion käyttö sisältyisi hintaan.
Näin laskuttaminen ja vuokraaminen olisi selkeämpää ja kohtuullista
eikä kahvion käyttötunteja tarvitse erikseen ilmoittaa ja laskuttaa. Lisäksi ehdotan, että seurojen olisi mahdollista käyttää kahviota maksutta kahvinkeittotarkoitukseen esimerkiksi kesällä ulkotapahtumien
aikana, mikäli kahvion tiloissa ei ole muuta varausta eikä se haittaa
muuta toimintaa.
Esitän esiintymislavan vuokraan seuraavaa muutosta. Ensimmäisestä vuorokaudesta peritään 150 €/vuorokausi ja sitä seuraavista
vuorokausista peritään 50 €/vuorokausi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: siirto kunnanhallitus
Lisätietoja antaa:
vs. sivistysjohtaja Jari Koski
puh. 044 747 5941

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Valtuusto
Kunnanhallitus
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§6
§ 28
§ 31
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08.02.2021
15.02.2021
20.04.2021

Valtuustoaloite: Nakkilan nuorisovaltuustolle määräraha
25/02.02.00/2021
Valt § 6
Erik Sallinen jätti Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Lasten ja nuorten kasvattaminen ja kouluttaminen yhteiskunnallisesti valistuneiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi on ollut jo pitkään eräitä valtakunnallisten opintosuunnitelmien keskeisiä pyrkimyksiä. Nuorten kuulemista ja
heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan poliittisessa päätöksenteossa on
pyritty parantamaan säätämällä jokaiseen kuntaan lakimääräinen nuorisovaltuusto.
Nakkilan nuorisovaltuusto on täyttänyt tehtävänsä moittee ttomasti, mutta
sen toimien vaikuttavuus on ollut nuorten itsensä kannalta koettuna varsin
vaikeasti hahmotettavaa. Vaikuttavuuden toteutuminen havaittavalla tavalla edellyttäisi myös suoraa määräysvaltaa resursseista ja vastuuta niiden
kohdentamisesta.
Sen vuoksi sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Nakkilan
nuorisovaltuustolle myönnettäisiin vuosittainen 2.000 euron määräraha
käytettäväksi nuorisovaltuuston osoittamaan toimintaan tai kohteeseen
Nakkilan nuorison hyväksi nuorisovaltuuston määräämällä tavalla.
Olisi myös selvitettävä nuorisovaltuuston mahdollisuudet osallistua sivistystoimen projektihankkeiden suunnitteluun, hakemiseen ja toteuttamiseen."

Päätös:
Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________
Kunnanhallitus § 28
Nakkilan kunnanhallitus määrittelee onko aloite:
1) toteuttamiskelpoinen
2) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa
3) kunnan toimialaa koskeva
4) mahdollista saada vastaus kysymällä
Kunnanjohtajan ehdotus:
Valtuustoaloitteesta pyydetään lausuntoa sivistysjohtajalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Valtuusto
Kunnanhallitus
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§6
§ 28
§ 31

4/2021
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08.02.2021
15.02.2021
20.04.2021

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: sivistysjohtaja
__________________________
SivVal § 31
Nuorisovaltuuston tavoite ja tarkoitus huomioiden osallistumis – ja
vuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja todellisen vastuun antamisella kasvatetaan myönteisiä kokemuksia vaikuttamisen tärkeydestä sekä herätetään kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.
Määrärahan myöntäminen ja nuorisopalveluiden hankkeisiin mukaan ottaminen on Nakkilan kunnan strategian mukaista toimintaa.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Vs. sivistysjohtaja kannattaa nuorisovaltuustolle 2000 €:n määrärahan antamista. Sivistystoimen nuorisopalveluihin liittyvissä hankkeiden suunnittelussa ja niiden toteutuksessa otetaan jatkossa nuorisovaltuusto mukaan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: siirto kunnanhallitus
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

Sivistysvaliokunta

§ 32

4/2021
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20.04.2021

Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen
SivVal § 32
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen ja kuntalain 51 §:n estämättä täytäntöönpantavaksi seuraavat pöytäkirjat ja vastuualueiden viranhaltijapäätökset:
-

Kirkonseudun koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 5.–19.3.2021
§:t 7–8, 10
Ruskilan koulun rehtorin viranhaltijapäätös 5.3.2021 § 1
sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset 3.–30.3.2021 §:t 23, 26–29
Viikkalan koulun rehtorin viranhaltijapäätös 25.3.2021 § 2
Yhteiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset 16.–19.3.2021 §:t 7–8

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

Sivistysvaliokunta

§ 33

4/2021
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20.04.2021

Ilmoitusasiat
SivVal § 33
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjeet ja
asiat:
1.

Tattaran koulun kosteusmittauksien tarkastusraportti.

2.

Tarkastuskertomus.

Eero Rantala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

Sivistysvaliokunta

§ 34

4/2021
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20.04.2021

Muut esille tulevat asiat
SivVal § 34
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta merkitsee pöytäkirjaan sivistysvaliokunnan jäsenten mahdollisesti sivistysvaliokunnalle esittämät asiat, ellei sivistysjohtaja voi tehdä välittömästi päätösehdotusta.
1.

Kokouksen alussa tekninen johtaja Harri Kukkula selvitti Tattaran koulun tilannetta.

2.

Sivistysvaliokunta hyväksyi lisälistan § 35 "Koulunkäynnin ohjaajan irtisanoutuminen" ja § 36 "Matemaattisten aineiden lehtorin irtisanoutuminen" käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

3.

Merkittiin tiedoksi Mervi Naskin yhteenveto Seuraparlamentin
kokouksesta 6.4.2021.

_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§ 35

4/2021
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20.04.2021

Koulunkäynnin ohjaajan irtisanoutuminen
74/01.01.04/2021
SivVal § 35
Kirkonseudun koulun ohjaaja Jaana Lehto on 12.4.2021 päivätyllä
sähköpostillaan sanonut itsensä irti 30.6.2021 alkaen.
Hallintosäännön pykälän 36 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. Sivistyslautakunta valitsee opetushenkilöstön viranhaltijat.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta myöntää Jaana Lehdolle eron toimestaan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: Kirkonseudun koulun rehtori, palkat: Köönikkä, Plaami
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta
Sivistysvaliokunta

Kokouspöytäkirja
§ 36

4/2021
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20.04.2021

Matemaattisten aineiden lehtorin irtisanoutuminen
75/01.01.04/2021
SivVal § 36
Nakkilan perusopetuksen ja lukion matemaattisten aineiden lehtori
Henri Peltomäki on ollut virkavapaalla kuluneen vuoden. Hän anoo
16.4.2021 sähköpostitse saapuneella viestillään eroa Nakkilan kunnan lehtorin virasta 1.8.2021 alkaen.
Hallintosäännön pykälän 36 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. Sivistyslautakunta valitsee opetushenkilöstön viranhaltijat.
Vs. sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistysvaliokunta myöntää Henri Peltomäelle eron lehtorin virasta
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: Nakkilan yhteiskoulun rehtori, palkat: Köönikkä, Plaami

_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja

4/2021
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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:

24–34
Oikaisuvaatimus

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

35, 36
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

Nakkilan sivistysvaliokunta
Postiosoite: PL 50, 29251 NAKKILA
Käyntiosoite: Porintie 11
Pykälät:

35, 36
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Nakkilan kunta

Kokouspöytäkirja
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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

Liitetään pöytäkirjaan

