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Naantalin varhaiskasvatuksen osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttoman
20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun
1056/00.07.01/2017
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 92
Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Kokeiluun osallistuminen perusteet ja tavoitteet
Suomen hallitus päätti keväällä 2018 kehysriihessä jatkaa vuosina
2019-2020 viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua.
Avustusta voivat hakea kunnat. Hakuaika kokeiluun päättyy 25.1.2019.
Kokeiluun käytetään noin 9 miljoonaa euroa valtionrahoitusta. Päätökset
pyritään tekemään huhtikuussa 2019. Kokeilussa maksutonta olisi 20 tuntia subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Sen ylimenevältä osalta perittäisiin maksuperusteiden mukainen asiakasmaksu.
Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:
- selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
- selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
- selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia
- edistää vanhempien työllistymistä
- kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä
- varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.
5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun aiempi käsittely
Naantalin kaupungin osallistumista 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun on käsitelty Naantalin kaupungin koulutuslautakunnassa 06.03.2018/§ 17. Silloin koulutuslautakunta päätti, ettei kaupunki lähde
toteuttamaan maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille, eikä se myöskään lähde osallistumaan opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen yhteistyökokeiluun.
Samassa asiaa koskevassa aiemmassa käsittelyssä todettiin, että lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta osallistuminen ammattimaiseen varhaiskasvatukseen lisää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuminen vahvistaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaista lapsen oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun silloin, kun perheiden taloudellinen tilanne ei vaikuta lapsen osallistumiseen toimintaan.
Maksutonta varhaiskasvatuspalvelua tarjoamalla lapsen huoltajien mahdollisuus osallistua työelämään lisääntyy ja niin sanotut kannustinloukut jonkin verran vähenevät.
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Naantalin varhaiskasvatuksen tämänhetkinen tilanne 5-vuotiaiden
osalta
Naantalin kaupungin varhaiskasvatus tavoittaa tällä hetkellä 5-vuotiaiden
ikäryhmästä (2013 syntyneet) 92%. Vuonna 2013 syntyneiden ikäluokan
määrä Naantalissa on 191 lasta ja varhaiskasvatuksessa mukana 175 lasta. Tulevan toimintakauden 5-vuotiaiden ikäryhmästä (2014 syntyneet) varhaiskasvatus tavoittaa tällä hetkellä 90%. Vuonna 2014 syntyneiden ikäluokan määrä Naantalissa on 187 lasta ja varhaiskasvatuksessa mukana
169 lasta.
Kustannusvaikutukset
Kokeiluun osallistumisen kustannusvaikutuksia on joiltakin osin haastava
arvioida, koska se perustuu perheiden ennakoimattomaan toimintaan. Joka tapauksessa asiakasmaksutulojen menetyksen voidaan arvioida olevan
keskimäärin 10 000-13 000 euroa kuukaudessa silloin, kun se koskettaa
nykyisiä palvelun käyttäjiä, ja käytön määrän osalta 20 tuntia varhaiskasvatuspalvelua viikossa. Näin ollen vuositasolla asiakasmaksumenetyksiä
arvioidaan tulevan noin 110 000-140 000 euroa silloin, kun heinäkuu on
nykyisen maksukäytännön mukaan maksuton.
Hoitopaikkatarpeen lisääntymisestä aiheutuneet kustannukset saattaisivat
olla keskimäärin 200 000 euroa vuositasolla silloin, kun paikkalisäys koskettaisi niitä 18 lasta, jotka eivät vielä ole palvelun piirissä. Lisäksi maksuton toiminta saattaisi myös vaikuttaa nykyisellä kotihoidontuella olevien
lasten määrään.
Valtion kompensoidessa 40% toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä lisäisi kokeiluun osallistuminen varhaiskasvatuksen nettokustannuksia enimmillään noin 200 000 euroa.
Kuntaliiton selvitys meneillään olevan kokeilun vaikutuksista valtakunnan tasolla
Kuntaliitto on syksyllä 2018 selvittänyt aiemmin maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen kokeiluun osallistuneilta kunnilta kokeiluun osallistumisen vaikutuksia. Kuntaliitto toteaa selvityksessään, ettei maksuton
varhaiskasvatus välttämättä lisää lasten osallistumista toimintaan. Selvityksessä myös todetaan, että kustannusten osalta palvelujen järjestäminen
voi muodostua haasteelliseksi. Lähes 70 prosenttia kokeilukunnista kertoi,
että varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrässä ei tapahtunut kasvua 5-vuotiaiden osalta kokeiluun osallistumisen myötä. Kokeilukunnissa
suhtaudutaan varhaiskasvatuksen osallistumisen lisäämiseen maksuttomuuden kautta yleisesti haastavana, eikä suurin osa kunnista pidä juuri
maksuttomuutta ratkaisevana tekijänä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin vuonna 2018, joten varhaiskasvatus on jo nyt maksutonta monille perheille. Mikäli varhaiskasvatukseen osallistamista halutaan lisätä todetaan Kuntaliitosta, että tulee väistämättä pohtia myös kotihoidontuen ja perhevapaiden uudistamista.
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Johtopäätökset
Voidaan arvioida, ettei osallistuminen kokeiluun vastaa kokeilulle asetettua
tavoitetta osallistumisasteen nostamisesta sen ollessa jo nyt Naantalissa
varsin korkea. Vuoden 2018 alussa uudistuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten voidaan katsoa jo osiltaan toteuttaneen perheille
suunnattua maksuhelpotusta. Lisäksi osallistuminen sinällään ei ratkaise
5-vuotiaille suunnatun toiminnan pedagogiikan toteuttamista, toiminnan
palveluohjauksen kehittämistä tai erilaisten palvelumallien vaikutusten arviointia. Kokeilun sijaan tulisikin Naantalin varhaiskasvatuksessa keskittyä
toimintalinjauksen mukaiseen varhaiskasvatuksen laadulliseen kehittämiseen muun muassa arvioimalla, kehittämällä ja muuttamalla varhaiskasvatuksen ryhmämuodostusta sekä ryhmäkokoja.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta päättää, ettei se osallistu viisivuotiaiden
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, koska

- osallistuminen kokeiluun ei vastaa kokeilulle asetettua ta-

voitetta osallistumisasteen nostamisesta sen ollessa jo
nyt Naantalissa varsin korkea
- vuoden 2018 alussa uudistuneen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain muutosten voidaan katsoa jo osiltaan
toteuttaneen perheille suunnattua maksuhelpotusta
- osallistuminen sinällään ei ratkaise 5-vuotiaille suunnatun
toiminnan pedagogiikan toteuttamista, toiminnan palveluohjauksen kehittämistä tai erilaisten palvelumallien vaikutusten arviointia.
Koulutuslautakunta päättää, että Naantalin varhaiskasvatus
keskittyy toimintalinjauksen mukaiseen varhaiskasvatuksen
laadulliseen kehittämiseen muun muassa arvioimalla, kehittämällä ja muuttamalla varhaiskasvatuksen ryhmämuodostusta
sekä ryhmäkokoja.
KÄSITTELY:
Juha Takanen esitti:
"Koulutuslautakunta päättää, että Naantalin varhaiskasvatus
keskittyy toimintalinjauksen mukaiseen varhaiskasvatuksen
laadulliseen kehittämiseen muun muassa arvioimalla, kehittämällä ja muuttamalla varhaiskasvatuksen ryhmämuodostusta
sekä ryhmäkokoja. Asian tärkeys huomioon ottaen ja Naantalin tarve profiloitua lastenhoidon mallikaupunkina esitän, että lautakunta hakee Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta
ja käynnistää viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotuntisen
varhaiskasvatuksen 1.8.2019 alkaen."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

Koulutuslautakunta

§ 92

12/2018

6

18.12.2018

Lauri Pietikäinen kannatti Takasen esitystä. Henna Junttila ja
Pasi Vehmanen kannattivat esittelijän esitystä.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat
jäsenet Tähti, Haapasalo, Junttila, Kattelus, Rissanen ja Vehmanen. Takasen ehdotusta kannattivat jäsenet Javanainen,
Pietikäinen, Takanen ja Vienonen sekä puheenjohtaja Kanerva. Esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi äänin
6-5.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Varhaiskasvatuksen nimikkeiden päivittäminen
297/01.01.00/2018
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 93
Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Uusi laki varhaiskasvatuksesta (540/2018) astui voimaan 1.9.2018 kumoten entisen varhaiskasvatuslain sekä päivähoitoasetuksen. Uusi laki sisältää uudet varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat kelpoisuusvaatimukset (6 luku, § 25 - 33) sekä muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet. Uusia tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtävänimikkeitä.
Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä
varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Viimeistään vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
Kaikki lain voimaan tullessa kasvatus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuuden
omaavat työntekijät ovat kelpoisia työskentelemään kyseisissä tehtävissä
myös uuden lain mukaan.
Esitys nyt toteutettavista tarvittavista muutoksista varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeisiin on seuraava:


Päivähoidon esimies nimikkeellä työskentelevän viranhaltijan nimike
muutetaan varhaiskasvatuksen esimieheksi.



Lastentarhanopettaja (varhaiskasvatuslaki § 26) nimikkeellä työskentelevien lastentarhanopettajien nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.



Erityislastentarhanopettaja (varhaiskasvatuslaki § 30) nimikkeellä
työskentelevien työntekijöiden nimikkeet muutetaan siten, että ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan nimikkeeksi tulee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikkeeksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
(kveo).



Lastenhoitaja (varhaiskasvatuslaki § 28) sekä erityispäivähoitaja nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden nimike muutetaan kaikilla
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.
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Varhaiskasvatuksen sosionomi (varhaiskasvatuslaki § 27) on nimike,
jota tullaan jatkossa käyttämään varhaiskasvatuksen rekrytoinneissa
harkinnan mukaan. Johtuen varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksistä nykyiset työntekijät, jotka toimivat lastentarhanopettajina ja ovat tehtävään kelpoisia, ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen
opettajiksi (varhaiskasvatuslaki § 26).

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön nimikkeet muutetaan 1.1.2019 alkaen uuden varhaiskasvatuslain (540/2018)
mukaisiksi seuraavasti:
nykyinen nimike

uusi nimike

- päivähoidon esimies
varhaiskasvatuksen esimies
- lastentarhanopettaja
varhaiskasvatuksen opettaja
- erityislastentarhanopettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
- kiertävä varhaiskasvakonsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
tuksen erityisopettaja
- lastenhoitaja
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
- erityispäivähoitaja
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Nimikemuutokset eivät vaikuta palkkaukseen.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Naantalin varhaiskasvatuksen toimintalinjaus
773/12.02.10/2018
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 94
Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Naantalin varhaiskasvatuksessa on valmisteltu vuoden 2018 aikana yksikön toimintalinjaus. Toimintalinjaus pohjaa Naantalin kaupungin strategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä kaupungin suunnitelmaan koulu- ja
päiväkotiverkon kehittämiseksi.
Toimintalinjauksen tarkoituksena on kuvata varhaiskasvatuksen työntekijöille, kunnan päätöksentekijöille ja kuntalaisille tahtotilaa lapsi- ja perheystävällisen Naantalin varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaisuudesta. Linjaus avaa myös varhaiskasvatuksen työtä ohjaavia raameja ja sisältöä. Lisäksi siinä on pyritty kuvaamaan toiminnan suunnittelua, toteuttamista,
päätöksentekoa ja arvointia ohjaavia elementtejä sekä niitä käytännön toimia ja ratkaisuja, jolla toimintalinjauksessa kuvattu visio saavutetaan. Linjauksen luonnissa on pyritty ymmärtämään naantalilaisten perheiden tarpeiden nykytila; toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset suhteessa kaupungin varhaiskasvatuksen palveluntarjonnan rakenteeseen.
LIITE A1, KOULLTK 18.12.2018
Toimintalinjausta on valmisteltu yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja esimiesten sekä koulutuslautakunnan luottamushenkilöiden kanssa.
Lisäksi asiaa on työstetty Naantalin varhaiskasvatuksen asiakkaiden kokemusasiantuntija -ryhmässä. Huomioitavaa on, että Naantalin kaupungin
varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöä ohjaa edelleen Naantalin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta käsittelee toimintalinjausta ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.
KÄSITTELY:
Sivistystoimenjohtaja muutti käsittelyn aikana päätösehdotustaan.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS:
Koulutuslautakunta hyväksyy toimintalinjauksen. Tilannetta
seurataan ja tarkistetaan kahden vuoden välein.
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KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Koulutuslautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
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Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma
453/02.02.00/2018
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 95
Talouspäällikkö Timo Saario
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2019 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen
hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.
Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät
saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:
1 kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
2 kaupunginhallituksen ohje
3 muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.
LIITE A2, KOULLTK 18.12.2018
Vapaan sivistystyön vuoden 2019 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana
seuraava muutos:
- Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.
Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraavat investointihankkeet:
- oppimisympäristöjen uudistaminen
- varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat
- Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

200 000 €
300 000 €
80 000 €

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019 sisältää:
-

kaksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia 1.8.2019
kaksi aluepäiväkodinjohtajan vakanssia 1.8.2019
kolmen päväkodinjohtajan vakanssin lakkauttaminen 1.8.2019
aineenopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssi 1.8.2019
erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2019
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Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kummivaltuutettujen valinta nuorisovaltuustolle
698/01.06.00/2018
Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 366
Vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila:
Nuorisovaltuusto on tärkeä kanava nuorten mielipiteiden välittämisessä
valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto on keskeinen väylä 13–18-vuotiaille
kaupunkilaisille saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksentekoon. Nykyisen Naantalin nuorisovaltuuston toimintakausi on 1.1.2018–31.12.2019.
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 12.5.2018 § 8 käsitellyt kummivaltuutettuasiaa. Pykälässä nuorisovaltuusto esittää, että Naantalin kaupunginvaltuusto valitsisi keskuudestaan kummivaltuutetun, joka toimisi linkkinä
nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.
Kummivaltuutetun toiminta on perusteltua. Nuorisovaltuuston edustajilla on
mm. puhe- ja läsnäolo-oikeus koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa. Lautakuntatyöskentelyssä voi olla nuorelle vaikeita käsiteltäviä asioita, joiden selventämisessä kummivaltuutettu
olisi apuna. Toiminta nostaisi myös Naantalin profiilia nuorten kuulemisen
edelläkävijäkuntana. Päätarkoituksena olisi kuitenkin tehostaa nuorisovaltuuston mielipiteiden välittymistä päättäjille ja päinvastoin: myös kummivaltuutettu voi aktiivisesti pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja nuoria koskevien asioiden valmistelussa.
Hallintojohtaja Riitta Luotio:
Kuntalaissa (410/2015, 26 §) säädetään nuorisovaltuustosta seuraava:
”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto
tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten
kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan
lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen
kunnassa.”
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Naantalissa nuorisovaltuuston toimintaa on järjestetty omana toimintana yli
10 vuotta. Toiminnan koordinoinnista vastaa kaupungin nuorisotoimi. Kaupunginhallituksen 15.1.2018 vahvistamissa säännöissä nuorisovaltuuston
tärkeäksi tehtäväksi on kirjattu mm. hallinnonaloilla tapahtuvan toiminnan
edistäminen ja seuraaminen nuorten näkökulmasta sekä kaupungin ja
nuorten välisen yhteistyön edistäminen.
KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee
keskuudestaan kummivaltuutetun, joka toimii linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.
KAUPUNGINHALLITUS:
Asia päätettiin Markku Tuunan esityksestä yksimielisesti jättää pöydälle.
Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 417
KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee
keskuudestaan yhden tai useamman kummivaltuutetun, joka/jotka toimivat linkkeinä nuorisovaltuuston ja kaupungin
päätöksentekoelimien välillä.
KAUPUNGINHALLITUS:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 110
KAUPUNGINHALLITUS:
Kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan yhden tai
useamman kummivaltuutetun, joka/jotka toimivat linkkeinä
nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.
KOKOUSKÄSITTELY:
Valtuutettu Jan Lindström esitti, että nyt valitaan kolme kummivaltuutettua toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.3.2020, jonka jälkeen valitaan uudet kolme kummivaltuutettua ajalle
1.4.2020 - 31.5.2021. Lisäksi hän esitti, että kummivaltuutetuksi valitaan Toni Forsblom.
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Valtuutetut Sirpa Hagsberg ja Jasper Wilenius kannattivat
valtuutettu Lindströmin ehdotusta kummivaltuutettujen määristä ja toimikausista. Lisäksi valtuutettu Hagsberg esitti, että
kummivaltuutetuksi valitaan Kaisa Sipponen. Valtuutettu Wilenius esitti, että kummivaltuutetuksi valitaan Eero Latvala.
Valtuutettu Mikko Rönnholm esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana toimenpidealoitteena seuraavaa:
"Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat
ryhtyvät naantalilaisen nuorison keskuudessa
toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorisovaltuuston ja koulujen välityksellä. Vuotta 2019 voidaan haluttaessa viettää
myös kunnallisdemokratian 100-vuotisjuhlavuotena.”
KAUPUNGINVALTUUSTO:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Kummivaltuutetuiksi toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.3.2020 valittiin yksimielisesti valtuutetut Toni Forsblom, Kaisa Sipponen
ja Eero Latvala.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu
Mikko Rönnholmin tekemän toimenpidealoitteen, joka kuuluu
seuraavasti:
"Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat
ryhtyvät naantalilaisen nuorison keskuudessa
toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorisovaltuuston ja koulujen välityksellä. Vuotta 2019 voidaan haluttaessa viettää
myös kunnallisdemokratian 100-vuotisjuhlavuotena."
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 96
Sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi ja velvoittaa kouluja ryhtymään päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorison keskuudessa.
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KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
707/00.99.00/2017
Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 97
Toimistosihteeri Merja Aalto
Viranhaltijapäätökset
Maijamäen koulun rehtori Tuulia Suominen
12/2018 KM Sara Salo liikunnan päätoimisen tuntiopettajan sijaiseksi
Maijamäen kouluun ja Naantalin lukioon ajalle 3.12.2018 1.6.2019.
13/2018 KM Jan Krappala liikunnan päätoimisen tuntiopettajan sijaiseksi Maijamäen kouluun ja Naantalin lukioon ajalle
3.12.2018 - 1.6.2019.
Koulutuslautakunnan alkuvuoden 2019 kokoukset pidetään 15.1., 26.2.,
9.4., 21.5. ja 18.6.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje
Toimielin

koulutuslautakunta

Kokouspäivämäärä

18.12.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on 27.12.2018 pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.naantali.fi.
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
§ 93, § 96-97.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 92, § 94-95.

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§ 92, § 94-95.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Naantalin kaupunki, koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on
lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen
tekijän allekirjoitettava.
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