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Perusopetuksen tuntimäärän jakaminen kouluille lukuvuonna 2019-2020
403/12.00.01/2011
Lanu 12.03.2019 § 16
Perusopetuksen tuntimäärä lukuvuodelle 2019-2020 on vuoden 2019 talousarvion mukaan 6650,2 tuntia. Tämä kokonaistuntimäärä sisältää perusopetuksen
luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät.
Tuntikehyksen laskeminen perustuu koulun oppilasmääriin luokka-asteittain lukuvuonna 2019 - 2020 (pohjana 6.2.2019 oppilasmäärät sekä tiedossa olevat, lukuvuoden 2019-2020 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten määrät), koulussa oleviin kuntakohtaisiin erityisluokkiin, koulussa luokkiin integroitujen erityisoppilaiden määrään (jokaisesta integroidusta erityisoppilaasta 0,5 vvt lisää) ja koulun
11-vuotisten oppivelvollisten määrään (jokaisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden
piirissä olevasta oppilaasta 1,5 vvt lisää). Lisäksi huomioidaan ns. pienien alakoulujen oppilasmäärät yhdysluokkien kohdalla, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja
jakorajat 1 - 6 luokilla, oppilasmäärärajat fysiikan, kemian, käsityön ja kotitalouden osalta yläkoulun luokilla, muut kuntakohtaiset tehtävät (kuten kotiopetuksesta vastaaminen) sekä muut harkinnanvaraiset muutokset.
Rehtoreille on järjestetty 6.2.2019 tuntikehysseminaari, jossa oppilaisiin liittyvät
tiedot ja opetuksen järjestämiseen lukuvuonna 2019 - 2020 tarvittavat tuntimäärät on kartoitettu.
Oheismateriaali

Tuntikehystaulukko lukuvuonna 2019-2020

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi@vihti.fi, puh. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää perusopetuksen tuntiresurssiksi 6650,2
tuntia lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Se tuodaan käsittelyyn
seuraavan lautakunnan kokoukseen 19.3.
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Enärannan ja Huhmarnummen päiväkotien johtajan virka
106/01.01.01/2019
Lanu 12.03.2019 § 17
Enärannan ja Huhmarnummen päiväkodin johtajan siirryttyä hoitamaan Pajuniityn päiväkodin virkaa on päiväkodin johtajan virka tullut avoimeksi. Päiväkodin
johtajan virka täytetään toistaiseksi 1.10.2019 lukien, kun Pajuniityn päiväkodin
aikaisemman johtajan erottuaan virastaan. Tehtävään tarvitaan perehdytyksen ja
vuosilomien ajaksi sijainen määräajalle 1.4.2019 - 30.9.2019.
Virka on ollut avoimena 30.1.-14.2.2019. Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois 26.2.2019. Hakijoista kolme kutsuttiin 8.3.2019 pidettyihin haastatteluihin. Haastateltavat tekivät ennakkotehtävänä pedagogisen ohjaamisen suunnitelman, jotka olivat haastattelijoilla nähtävillä ennakkoon. Kaksi hakijaa ovat palauttaneet ennakkotehtävän aikaisemmin
ja olleet haastattelussa 10.1.2019 Myrskylänmäen päiväkodin johtajan haun yhteydessä.
Haastattelijaryhmiä oli kaksi: ensimmäisessä ryhmässä haastattelijoina toimivat
palvelupäällikkö ja kaksi päiväkodinjohtajaa, toisessa ryhmässä varhaiskasvatuspäällikkö sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet. Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet valitsivat Enärannan ja Huhmarnummen päiväkotien johtajan kuultuaan molempia haastatteluryhmiä. Valinnassa huomioitiin hakijoiden koulutus, kokemus, ennakkotehtävä ja haastattelussa osoitettu sopivuus tehtävään.
Oheismateriaali

Yhteenveto hakijoista

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta päätti yksimielisesti, että sopivin valinta Vihdin kunnan uudeksi päiväkodin johtajaksi on Päivikki Juntunen. Virka on määräaikainen
ajalla 1.4.-30.9.2019 ja vakituinen 1.10.2019 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on
Enärannan ja Huhmarnummen päiväkodit. Lasten ja nuorten lautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön vahvistamaan päiväkodin johtajan virkavaalin ja tekemään päiväkodin johtajalle virkamääräyksen.

-----------------------------------

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Lasten ja nuorten lautakunta

§ 18

3/2019

5 (8)

12.03.2019

Valtuustoaloite perhepäivähoidon resurssien turvaamseksi ja vahvistamiseksi
383/05.09.02/2018
Lanu 12.03.2019 § 18
Kuten valtuustoaloitteessa oli kerrottu, on perhepäivähoito osa varhaiskasvatusjärjestelmää ja varhaiskasvatuslaki ottaakin kantaa perhepäivähoitajien kelpoisuusvaatimukseen. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018 ja sen mukaan
kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Tämä tarkoittaa Vihdissä sitä, että perhepäivähoitajaksi rekrytoitavalla täytyy olla perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai
muu varhaiskasvatushenkilöstön koulutus suoritettuna. Tämä tuo omat haasteensa perhepäivähoitajien rekrytoimiseen.
Alle kouluikäisten lasten määrä on vähentynyt Vihdissä tietyillä alueilla ja tämän
vuoksi myös perhepäivähoitokodin sijainti on oleellinen seikka perhepäivähoitajia rekrytoitaessa. Perhepäivähoitajia ei ole aktiivisesti pyritty rekrytoimaan, koska kysyntä ja tarjonta ovat vastanneet toisiaan. Perhepäivähoitajien vähenemisen aiheuttamaan hoitopaikkojen tarpeeseen on pystytty vastaamaan kunnassa
hallitusti. Myös perhepäivähoitopaikkojen kysyntä on samassa suhteessa vähentynyt kuin hoitajien määrä.
Perhepäivähoitajien paikat pyritään aina syksyisin täyttämään ja kesken vuoden
perhepäivähoitopaikkoja ei yleensä ole tarjolla. Tämän vuoksi perhepäivähoitoa
markkinoidaan perheille erityisesti keväällä syksyn paikkoja täytettäessä. Joka
syksy perhepäivähoitoon on ohjattu myös perheitä, jotka ovat hakeneet ensisijaisesti päiväkotihoitoon, koska perhepäivähoitoon hakijoita ei ole ollut tarpeeksi.
Tämän vuoksi Vihdissä ei voida tehdä linjausta, että läpi vuoden perhepäivähoitoa tarjottaisiin aktiivisesti alle 3-vuotiaille lapsille.
Kunnallisia hoitajia on tällä hetkellä 13 ja heillä voi olla hoidossa enintään neljä
lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi ryhmässä voi olla yksi esikoululainen tai ekaluokkalainen
iltapäivähoidossa. Näillä näkymin syksyllä 2019 on perhepäivähoitajien määrä
edelleen vähentymässä. Ja tällä hetkellä mietitään, että onko uusien kelpoisuudet täyttävien hoitajien rekrytointi ajankohtaista. Tämä selviää oikeastaan maaliskuun aikana, kun nähdään, että miten paljon perhepäivähoitoon on hakijoita.
Perhepäivähoitoon tuli voimaan työaikalaki vuonna 2011, jonka seurauksena perhepäivähoitajien työaika tasataan 40:ään viikkotuntiin 26 viikon aikana. Lapsilla
on kuitenkin usein pidemmät kuin kahdeksan tunnin hoitopäivät ja lasten hoitopäivät sijoittuvat yhdellä hoitajalla pääsääntöisesti klo 7:00-17:00 välille. Tämä
tuo sen piirteen perhepäivähoitoon, että perhepäivähoitajat pitävät tasausjaksoja, jona aikana heidän hoitolapset ovat varahoidossa päiväkodissa. Eli myös perhepäivähoitoon sijoitettujen lasten osalta sekä hoitajia että hoitopaikkoja lapsella on useampi kuin yksi.
Vihdin varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on, että Vihdin kunta järjestää
monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja joustavasti vihtiläisten lapsiperheiden tarpeisiin vastaten. Tavoitteena on mahdollistaa lapselle hyvä ja huoleton arki huoPtk tark.
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mioiden hänen ainutkertaisuutensa. Vihdissä varhaiskasvatusta järjestetään sekä
kunnallisena että kunnan valvomana yksityisenä varhaiskasvatuksena. Kunnallisen varhaiskasvatuksen muodot ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin
varhaiskasvatuspalvelu, joka on avoimen päiväkodin toimintaa, varhaiskasvatuskerhoja ja vertaistukitoimintaa. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona perheet
voivat valita joko kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin. Yksityisen hoidon tuella perhe voi palkata hoitajan kotiin tai valita yksityisen perhepäivähoidon. Palvelusetelillä perhe voi valita hoitomuodoksi yksityisen päiväkotihoidon. Palvelupäällikkö vastaa asiakkaiden palveluohjauksesta, päivähoito- ja
palvelusetelipäätöksen tekemisestä sekä tekee yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten päiväkodin johtajien sekä yksityisten perhepäivähoitajien kanssa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi.
Oheismateriaali

Valtuustoaloite Vihdin kunnan perhepäivähoidon resurssien turvaamiseksi ja vahvistamiseksi

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta katsoo edellä esitetyillä perusteilla valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi ja asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Ajankohtaiset asiat
Lanu 12.03.2019 § 19
Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö ja nuorisopäällikkö
esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat 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:
16, 18, 19
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:
17
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
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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