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10.12.2018

Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmien minimikoon määrittäminen ja erillisen esiopetuskorvauksen
maksaminen yksityiselle palveluntuottajalle
374/05.09.01/2018
Lanu 10.12.2018 § 70
Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa. Vihtiläisille lapsille järjestetään esiopetusta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa Vihdin alueella sekä muutamissa yksityisissä päiväkodeissa lähikunnissa.
Vihdin kunta maksaa yksityiselle palveluntuottajalle esiopetuspalvelun tuottamisesta korvausta erillisenä esiopetuskorvauksena tällä hetkellä 415 €/esioppilas/kuukausi. Tämän lisäksi yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan korvaus
mahdollisesta esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuottamisesta palvelusetelinä.
Kunnallisissa päiväkodeissa on määritelty esioppilaiden minimimääräksi seitsemän esioppilasta/ryhmä. Vihdissä ei ole määritelty yksityisissä päiväkodeissa tuotettavan esioppilaiden minimimäärää lapsiryhmässä. Toiminnan ja yhtenevien
käytänteiden kannalta on tarkoituksenmukaista, että tästä tehdään Vihdissä päätös. Myös yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksessa oleville esioppilaille on tärkeää turvata vertaisryhmä esiopetuksessa. Minimiä määriteltäessä on luontevaa
määritellä se suhdeluvun mukaisesti eli minimikooksi tulee seitsemän lasta.
Päätös tarkoittaa sitä, että Vihdin kunta ei maksa erillistä esiopetuskorvausta sellaisesta Vihtiläisestä esioppilaasta, jonka ryhmässä esioppilaiden vertaisryhmä on
pienempi kuin seitsemän lasta. Tätä summaa ei myöskään kompensoida kokopäiväisen varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Tarvittaessa esioppilaalle osoitetaan
esiopetuspaikka kunnallisesta päiväkodista. Tilanne arvioidaan vuosittain 1.2. esiopetukseen ilmoittautumisajan päätyttyä.
Valmistelija

Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että yksityisissä päiväkodissa esiopetusryhmässä tulee olla vähintään seitsemän esiopetuksessa olevaa lasta ryhmää muodostettaessa 1.1.2019 alkaen. Tämä on myös edellytys erillisen esiopetuskorvauksen maksamiselle yksityiselle palveluntuottajalle vihtiläisten lasten osalta.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------
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18.04.2017
10.12.2018

Vihdin kunnan henkilökuljetusten kilpailutus / kouluautot
59/08.01.01/2011
Kasv 18.04.2017 § 24
Vihdin kunnan henkilökuljetuksia koskevat sopimukset päättyvät
31.7.2017. Kuljetusten hoitamiseksi uudella sopimuskaudella on järjestetty
tarjouskilpailu. Sopimuskausi kattaa lukuvuodet 2017-2018 ja 2018-2019
sekä mahdolliset jatkokaudet lv 2019-2020 ja lv 2020-2021.
Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus (2017/S 026-045593) 30.1.2017.
Hankintailmoitus on lähetetty 14.3.2017 julkaistavaksi HILMA -ilmoituskanavassa ja edelleen Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa
sekä TED -tietokannassa. Tarjousten jättöaika on päättynyt 4.4.2017 klo
9:00.
Henkilökuljetusten hankinta kattaa kunnan koulukuljetukset sekä kaikille
avoimen joukkoliikenteen. Hankinta on jaettu kolmeen osaan (suluissa
kunkin osan ennakoitu arvo koko sopimuskaudella jatkokausineen):
1. Koulukuljetukset (5.600.000 €)
2. Päiväautot (1.200.000 €)
3. Ostovuorot (1.200.000 €)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää osan 1. Koulukuljetukset hankinnasta. Koulukuljetuksiin hankintaan yhteensä 14 kouluautoa (tarjouskilpailun kohteet KOULU 1 - KOULU 14). Hankinnan luonteen vuoksi laatuvaatimukset on sisällytetty pakollisiin vaatimuksiin ja tarjousten vertailuperusteena on hinta.
Määräaikaan mennessä tarjouksen osan 1. kohteisiin jättivät seuraavat
tarjoajat:
Cabing Oy
Cab Line
First Profit Oy
Kajon Oy
Kasilinja Oy
Kuljetus Setima Oy
Kurt Öhman Oy
Liikenne Satuli Oy
Linjaliikenne Kivistö Oy
Nurmijärven Linja Oy
Taksiblue Oy
Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
Taxiline Koskinen Oy
Päivin Liikenne Oy
Ventoniemi Oy
Vihdin Liikenne Oy
Kohdekohtaiset tarjoukset ilmenevät liitteenä olevasta vertailutaulukosta.
Ptk tark.
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Hylättäviä tai määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ole.
Tarjoajat ovat voineet tehdä tarjouksen useammasta kohteesta, vaikka
kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun tai tarjottavaksi tarkoitetun automäärän. Hankintayksikkö tulee tarjouksia käsitellessään rajoittamaan liikennöitsijälle annettavien kohteiden määrän siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa
tarjotulla kalustolla.
Oheismateriaali

Tarjouspyyntö Vihdin kunnan henkilökuljetuksista
Tarjouspyynnön liite 2: Sopimusluonnos, kouluautot
Tarjousten vertailutaulukko, kouluautot

Valmistelija

Salla-Mari Rintala, kuljetus- ja hankinta-asiantuntija, puh. 044 042 1154,
salla-mari.rintala@vihti.fi

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja Taina Vainio

Ehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että halvimman tarjouksen kohteisiin KOULU 1 - KOULU 13 jätti Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy ja kohteeseen KOULU 14 Päivin Liikenne Oy. Koska Taksikuljetukset Harri Vuolle
Oy on rajoittanut käytettävissä olevan kalustonsa kokonaismäärää, muodostuu halvin mahdollinen kokonaisuus valitsemalla kohteisiin KOULU 6 KOULU 9 sekä KOULU 11 - KOULU 13 vertailussa 2. sijalla olevan Cabing
Oy:n tarjous.
Koulukuljetukset sopimuskaudella 1.6.2017 – 31.7.2019 hankitaan seuraavasti:
KOULU 1: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 2: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 3: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 4: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 5: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 6: Cabing Oy
KOULU 7: Cabing Oy
KOULU 8: Cabing Oy
KOULU 9: Cabing Oy
KOULU 10: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
KOULU 11: Cabing Oy
KOULU 12: Cabing Oy
KOULU 13: Cabing Oy
KOULU 14: Päivin Liikenne Oy
Valituksi tulleilta tarjoajilta voidaan sopimuskauden aikana hankkia tarvittaessa lisäkalustoa. Lisäkalusto voidaan hankkia myös minikilpailuttamalla
se valituksi tulleiden tarjoajien kesken.
Mahdollisten jatkokausien käytöstä ajalla 1.8.2019 – 31.7.2020 sekä
1.8.2020 – 31.7.2021 päätetään erikseen.

Päätös
----------------------------------Lanu 10.12.2018 § 71
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Vihdin kunnan henkilökuljetuksia koskevat sopimukset kilpailutettiin keväällä
2017. Hankintapäätös kouluautoista on tehty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa
18.4.2017 § 24. Kuljetusten sopimuskausi on 1.6.2017 – 31.7.2019. Sopimuksiin
sisältyy mahdollisuus jatkokausien käyttöön ajalla 1.8.2019 – 31.7.2020 sekä
1.8.2020 – 31.7.2021. Sopimusten mukaan kunta päättää mahdollisten jatkokausien käytöstä sopimuskumppaneita kuultuaan, mutta kuitenkin viimeistään kuusi
kuukautta ennen kyseisen jatkokauden alkua.
Kaikki sopimuskumppanit ovat ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan sopimusta. Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy ja Cabing Oy ovat lisäksi toivoneet päätöstä molempien jatkokausien käytöstä jo nyt.
Koulukuljetusten järjestämistapaan tehtiin merkittäviä muutoksia kevään 2017
kilpailutuksen yhteydessä. Kouluautoille annettiin takuukilometrit, jotka vähintään maksetaan todellisesta kilometrikertymästä riippumatta. Kuljetusten suunnittelu otettiin liikennöitsijöiltä kunnan omaksi työksi. Hankintapäätöksen jälkeen, kesällä 2017, kunta otti käyttöön Movit -suunnitteluohjelman, jonka kautta
suurimpaan osaan kouluautoista saatiin sähköiset ajolistat ja reaaliaikainen seuranta. Uudistusten myötä kouluautojen yksikköhinnat laskivat aikaisemmasta ja
koulukuljetusten kokonaiskustannukset ovat tulleet merkittävästi alaspäin. Vuonna 2017 ja 2018 koulukuljetuksien kustannukset ovat noin 1,7 milj. € vuodessa,
kun ne vuosina 2011 - 2016 ovat olleet 2 - 2,3 milj. € vuodessa. Lisäksi koulukuljetusten kokonaishallinta on parantunut kunnassa merkittävästi.
Toimintamallin muuttuessa kaluston määrään sovellettiin kevään 2017 kilpailutuksessa varovaisuusperiaatetta. Alkuperäinen sopimus sisälsi 14 kouluautoa,
kun niitä aikaisempina sopimusvuosina oli ollut noin 20. Sopimuksiin sisältyi mahdollisuus hankkia tarvittaessa lisäkalustoa valituilta tarjoajilta joko suorahankintana tai minikilpailuttamalla ne sopimuskumppaneiden kesken. Lisäautoja on kuluvalla sopimuskaudella ollut kolme, jotka on hankittu aina lukuvuodeksi kerrallaan.
Mikäli mahdollisuutta jatkokauteen ei käytetä, tulee koulukuljetukset kilpailuttaa
uudelleen. Valmistelu tulee tehdä talven 2018-2019 aikana ja tarjouskilpailu järjestää keväällä 2019. Koska koulukuljetukset ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kehittyneet hyvään suuntaan, ei kilpailuttamisen voida katsoa tuovan lisäarvoa. Kilpailutusprosessi sitoo resursseja muilta töiltä ja ja horjuttaa toimintaa
kentällä sopimuskumppaneiden mahdollisesti vaihtuessa. Näin ollen jatkokauden
käyttö nykyisessä tilanteessa on järkevää. Myös sopimuskumppaneiden ehdotusta molempien jatkokausien päättämisestä jo tässä vaiheessa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, sillä vuoden jakso on tämän tyyppisessä toiminnassa ja näin
suuren kokonaisuuden hallinnassa varsin lyhyt aika. Päättämällä molempien jatkokausien käytöstä nyt, tilanne vakiintuisi kahdeksi vuodeksi ja uuden kilpailutuksen valmistelu alkaisi syksyllä 2020.
Oheismateriaali

Kouluautojen sopimukset 31.7.2019 asti

Valmistelija

Salla-Mari Rintala, salla-mari.rintala(at)vihti.fi, p. 044 042 1154

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää jatkaa kouluautojen sopimuksia sekä jatko-

Ptk tark.

VIHDIN KUNTA

Pöytäkirja

14/2018

7 (9)

kaudella 1.8.2019 – 31.7.2020 että jatkokaudella 1.8.2020 – 31.7.2021. Näiden lisäksi tarvittavat autot minikilpailutetaan kevään 2019 aikana asianosaisten sopimuskumppaneiden kesken.
Päätös
-----------------------------------
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Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
Lanu 10.12.2018 § 72

1) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen
pöytäkirja 29.11.2018
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
72
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin lasten ja nuorten lautakunnalle, os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä:
70, 71
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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