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Vihdin kunnan koulukuljetusten kolmen lisäauton minikilpailutus ja hankintapäätös
59/08.01.01/2011
Lanu 07.05.2019 § 24
Lasten ja nuorten lautakunnassa päätettiin 10.12.2018 §24 jatkaa kunnan kouluautojen sopimuksia kahdella vuodella jatkokaudelle 1.8.2019 – 31.7.2021 sekä
minikilpailuttaa kuluvalla sopimuskaudella liikennöineet kolme lisäautoa asianosaisten sopimuskumppaneiden kesken.
Tarjouskilpailu kolmesta lisäautosta on toteutettu minikilpailutuksena sopimuskumppaneiden kesken 3.4. - 17.4.2019. Hankinnan kohteena minikilpailutuksessa
ovat kolme kouluautoa, joista kaksi kilpailutettiin päivähintaisena (Päivä 4 ja Päivä 5) sekä yksi kilometrihintaisena (Koulu 15). Sopimuskausi kattaa lukuvuodet
2019-2020 sekä 2020-2021 vastaten olemassa olevien kouluautojen sopimuskautta. Hankinnassa noudatetaan aikaisemman tarjouspyynnön ja olemassa olevan sopimuksen ehtoja, ellei kilpailutuksen yhteydessä ole toisin mainittu.
Hankinnan luonteen vuoksi laatuvaatimukset on sisällytetty pakollisiin vaatimuksiin ja tarjousten vertailuperusteena on hinta. Määräaikaan mennessä tarjouksen
jätti yksi tarjoaja:
Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
Tarjoushinnat ovat liitteenä olevassa taulukossa. Määräajan jälkeen saapuneita
tai hylättäviä tarjouksia ei ole. Minikilpailutuksella ei ollut vaikutusta lisäautojen
hintoihin vuositasolla.
Oheismateriaali

Tarjouspyyntö
TP Liite 1 EU-hankintailmoitus 2017
TP Liite 2 Sopimusluonnos päiväautot 2017
TP Liite 3 Sopimusluonnos kouluautot 2017

Liitteet

Tarjousten vertailutaulukko

Valmistelija

Vs. Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Kaisa Suonperä, etunimi. sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5233

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää minikilpailutuksen perusteella hankkia kolme kouluautoa lukuvuosille 2019 – 2020 ja 2020 - 2021 liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:ltä.
Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu.

Päätös
----------------------------------Ptk tark.

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Hiidenrannan päiväkodin ja Daghemmet Aleksandan johtajan valinta
179/01.01.01/2019
Lanu 07.05.2019 § 25
Hiidenrannan päiväkodin ja Daghemmet Aleksandran johtajan virka on tullut
avoimeksi päiväkodin johtajan erottua virastaan. Virkaan valitaan uusi johtaja
29.7.2019 alkaen.
Virka on ollut avoimena 25.3.-8.4.2019. Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä, joista kaksi veti hakemuksensa pois 30.4.2019. Hakijoista kolme
kutsuttiin 3.5.2019 pidettyihin haastatteluihin. Haastateltavat tekivät ennakkotehtävänä pedagogisen ohjaamisen suunnitelman, jotka olivat haastattelijoilla
nähtävillä ennakkoon. Yksi hakija on palauttanut ennakkotehtävän aikaisemmin
ja ollut haastattelussa 12.3.2019 Enärannan ja Huhmarnummen päiväkotien johtajan haun yhteydessä.
Haastattelijaryhmiä oli kaksi: ensimmäisessä ryhmässä haastattelijoina toimivat
palvelupäällikkö ja päiväkodinjohtajat, toisessa ryhmässä varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet. Lasten ja nuorten
lautakunnan jäsenet valitsivat Hiidenrannan päiväkodin ja Daghemmet Aleksandran 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 Minna Lammi 29.7.2019 alkaen. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Hiidenrannan päiväkoti ja Daghemmet Aleksandra. Varalle valitaan Riikka Paakeli-Tamminen. Lasten ja nuorten lautakunta valtuuttaa
varhaiskasvatuspäällikön vahvistamaan päiväkodin johtajan virkavaalin ja tekemään päiväkodin johtajalle virkamääräyksen.

-----------------------------------
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Esiopetuksen järjestäminen Päiväkoti Pikkulyhdyssä toimikaudella 2019-2020 / oikaisuvaatimus
374/05.09.01/2018
Lanu 26.02.2019 § 8

Vihdin lasten ja nuorten lautakunta päätti 10.12.2018, että toiminnan ja yhtenevien käytänteiden kannalta on tarkoituksenmukaista, että Vihdissä tehdään päätös esiopetuksen minimiryhmäkoosta myös yksityisissä päiväkodeissa. Minimiä
määriteltäessä on luontevaa määritellä se suhdeluvun mukaisesti eli minimikooksi tulee seitsemän lasta.
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille
perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään
perusopetuslain mukaisesti. (23.12.1999/1288).
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksessa oleville esioppilaille on tärkeää turvata vertaisryhmä esiopetuksessa.
Päiväkoti Pikkulyhtyyn on toimintakaudelle 2019-2020 jätetty kaksi esiopetushakemusta. Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry on pyytänyt lasten ja
nuorten lautakuntaa hyväksymään päiväkoti Pikkulyhdylle esiopetusoikeuden
toimintakaudelle 2019-2020. He perustelevat lupaa sillä, että vertaisryhmänä esiopetusikäisille toimivat koko ryhmän lapset, eivätkä ainoastaan esiopetusikäiset.
Lisäksi he perustelevat lupaa sillä, että eheä oppimisen polku ei toteudu, jos lapset esiopetuksen ajaksi sijoitetaan toiseen päiväkotiin, joka on heille suuri ja vieras. Esiopetuksen jälkeen monen perheen kaikki lapset ovat vaiheittain siirtyneet
kristilliseen Kopun kouluun. He perustelevat, että jos esiopetus ei toteudu Pikkulyhdyssä ja lapset siirretään esiopetuksen ajaksi pois Pikkulyhdystä, niin lasten
oppimisedellytykset häiriintyvät eikä opetushallituksen linjaus toiminnan lapsilähtöisyydestä toteudu.
Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry pyytää lasten ja nuorten lautakuntaa vahvistamaan päiväkoti Pikkulyhdyn esiopetusluvan, jotta maailmankatsomukselliseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan päiväkodin toiminta
voi jatkua ja esiopetusikäisten lasten eheä oppimisen polku toteutuu opetushallituksen määrittelemällä tavalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyydetään lautakunnalta poikkeuslupaa erillisessä liitteessä esiteltyjen syiden takia Pikkulyhdylle
ja täten mahdollistamaan päiväkoti Pikkulyhdyn esiopetustoiminnan jatkumisen.
Esiopetussuunnitelman perusteissa määrätään, että paikalliset esiopetussuunnitelmat laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä
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suotuisan kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea jokaisena esiopetuksen
työpäivänä. Tämän oikeuden turvaamiseksi jokainen esiopetuksessa olevan lapsen kanssa työskentelevä noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja muita toimintaa ohjaavia normeja. Laissa säädetään, että esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään esiopetusta koskevien säädösten, järjestämisluvan sekä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, jossa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Vihdin paikallisessa esiopetuksen opetussuunnitelman arvopohjassa
on määritelty, että lasta tuetaan ryhmään liittymisessä ja kannustetaan yhteisöllisyyteen. Lapsella on toiminnan lisäksi mahdollisuus osallistua sen suunnitteluun
ja arviointiin eli kokea olevansa osallisena arjessa. Esiopetuksessa lapsi pääsee
osalliseksi saman ikäisten lasten ryhmään ja saa kokemusta siitä, mitä on olla ryhmän jäsen. Hänelle tarjoutuu mahdollisuus oppia ja omaksua kasvun ja oppimisen kannalta tärkeitä ryhmän jäsenenä toimimisen taitoja. Toisen onnistumisesta
iloitseminen lisää yhteisöllisyyden kokemista.
Esiopetuksen ohjatussa toiminnassa ja leikissä lapset opettelevat toimimaan yhteistyössä muiden kanssa ja asettamaan tavoitteita omalle ja yhteiselle toiminnalle. Esiopetuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja turvallisesti vertaisryhmän ja lähiyhteisön aikuisten
kanssa. Vihdin esiopetuksen oppimiskäsityksen mukaan lapsi on aktiivinen toimija. Oppimista tukee vuorovaikutuksellinen toiminta saman ikäisten lasten kanssa.
Itsesäätely- ja kaveritaitojen harjoitteleminen on olennainen osa oppimiskokonaisuutta. Oppimisilmapiirin tulee olla myönteinen sekä oppimiseen ja yhteisöllisyyteen kannustava.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että toimintakulttuurin
kehittämisen lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukuin lapsi voi
toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymistä. Lapsia rohkaistaan vuorovaikutukseen ja toimimaan osana
vertaisryhmää. Opettaja ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. On tärkeää, että jokaisella lapsella on
mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.
Esiopetussuunnitelman mukaisesti kaikkien lasten esiopetuksessa noudatetaan
samoja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia esiopetuksen
yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa esiopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa esiopetukselle asetettuja yleisiä tavoitteita sekä oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle asetettuja yhteisiä tavoitteita. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta lapsia tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai
kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- ja kasvatusfilosofiseen järjestelmään.
Jokaisessa Vihdin kunnan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa noudatetaan
Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

6/2019

8 (18)

samaa Vihdin kunnan opetussuunnitelmaa, josta edellä kuvatut asiat on poimittu. Esiopetussuunnitelma korostaa vertaisryhmän ja vuorovaikutuksellisen oppimisen merkitystä. Vihdissä vertaisryhmäksi on määritelty nimenomaan saman
ikäiset lapset, jotka ovat keskenään samassa kasvun ja kehityksen vaiheessa. Lapsen eheä oppimisen polku syntyy siitä, että kaikissa yksiköissä noudatetaan samaa Vihdin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa, joka
määrittää varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle tavoitteet. Näkökulma olisi eri,
jos lapset olisivat siirtymässä steinerpedagogiseen perusopetukseen ja näin eheä
oppimispolku syntyisi siitä.
Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan esiopetuksen järjestämiseen, steinerpedagogista kasvatusta tarjoava päiväkoti Pikkulyhty ei ole tätä lupaa hakenut vaan toimii Vihdin kunnan antamalla luvalla.
Oheismateriaali

Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistyksen hakemus esiopetuksen järjestämisestä päiväkoti Pikkulyhdyssä

Valmistelija
Esittelijä

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

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että päiväkoti Pikkulyhdyssä ei järjestetä
esiopetusta toimintakaudella 2019-2020, koska ryhmäkoko oli alle seitsemän lasta esiopetukseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen esittelijän tekemällä muutosesityksellä: Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että päiväkoti Pikkulyhdyssä ei
järjestetä esiopetusta toimintakaudella 2019-2020, koska ryhmäkoko oli alle seitsemän lasta esiopetukseen ilmoittautumisajan päätyttyä ja Vihdissä ei ole mahdollisuutta jatkaa Steinerpedagogista koulupolkua.

----------------------------------Lanu 07.05.2019 § 26
Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen lasten ja nuorten lautakunnalle päätöksestä, jossa lautakunta päättää, että päiväkoti Pikkulyhdyssä ei järjestetä esiopetusta toimintakaudella 2019-2020, koska ryhmäkoko oli alle seitsemän lasta esiopetukseen ilmoittautumisajan päätyttyä ja
Vihdissä ei ole mahdollisuutta jatkaa Steinerpedagogista koulupolkua.
Oikaisuvaatimuksessa Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistyksen päiväkoti
Pikkulyhdyssä pyytää poikkeuslupaa esiopetuksen järjestämiseen toimintavuonna 2019-2020.
Oheismateriaali

Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus koskien lasten
ja nuorten lautakunnan päätöstä 26.2.2019, esiopetuksen järjestäminen Päiväkoti Pikkulyhdyssä toimikaudella 2019-2020

Valmistelija

Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275
Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

sivistysjohtaja

Ptk tark.

VIHDIN KUNTA
Ehdotus

Pöytäkirja

6/2019

9 (18)

Lasten ja nuorten lautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja toteaa vastauksenaan oikaisuvaatimukseen seuraavaa:
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksessa oleville esioppilaille on tärkeää turvata vertaisryhmä esiopetuksessa.
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille
perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään
perusopetuslain mukaisesti. (23.12.1999/1288).
Vihdin lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt 10.12.2018, että toiminnan ja
yhtenevien käytänteiden kannalta on tarkoituksenmukaista, että Vihdissä tehdään päätös esiopetuksen minimiryhmäkoosta myös yksityisissä päiväkodeissa.
Tällä päätöksellä on pyritty siihen, että päiväkodit, joissa esiopetusryhmän toteutuminen on epävarmaa vähäisen lapsimäärän vuoksi, voivat ohjata riittävän ajoissa esiopetusikäiset lapset joko kunnan tai toisen yksityisen varhaiskasvatuspalvelujärjestäjän esiopetuksen piiriin.
Lasten ja nuorten lautakunta on joulukuussa 2018 tekemällään päätöksellä halunnut ohjata yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia ennakoimaan tilanne,
jossa esiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista.
Mikäli lapsi ei osallistu kunnan tai yksityisen järjestäjän esiopetukseen, on huoltajalla mahdollisuus muulla tavoin huolehtia siitä, että lapsi saa muulla tavoin esiopetuksen tavoitteet suoritettua. Oikaisuvaatimuksen tekijää on ohjeistettu
8.4.2019 käydyssä keskustelussa, miten esiopetuksen tavoitteet on mahdollista
saavuttaa, mikäli lapsi ei osallistu esiopetusryhmään.
Lautakunta pysyy aikaisemmissa päätöksissään ja toteaa oikaisuvaatimuksen tulleen näin käsitellyksi.

Päätös
-----------------------------------
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Lasten ja nuorten lautakunnan avustusten tilitykset vuodelta 2018
81/02.05.01/2018
Lanu 07.05.2019 § 27
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisäännön mukaisesti vuodelle 2018 vuosiavustusta saaneet nuorisoyhdistykset ovat velvollisia antamaan
tilityksen avustuksen käytöstä vuoden 2019 avustushaun yhteydessä.
Tilityksen tulee sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon toimikaudelta, jolle avustus on saatu. Vapaiden toimintaryhmien osalta edellytetään vastaavansisältöistä tilitystä siitä kohteesta, johon
avustusta on myönnetty. Tilitys annetaan avustusta vastaavan vuoden loppuun.
Nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2019 on julistettu haettavaksi
29.3.2019 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan
internetsivuilla.
Samassa yhteydessä on tullut antaa tilitys v. 2018 saadusta avustuksesta.
Vuodelle 2018 yleisavustusta on myönnetty Partiolippukunta Vihterä ry:n ja Vihdin 4H-yhdistys ry:n nuorisotoimintaan.
Nuorten vapaiden toimintaryhmien avustusta on myönnetty Vihdin Adventtiseurakunta ry/Vihdin Polunkävijät ja Nummelan Helluntailähetys ry:n nuorisotoimintaan.
Kaikki yllä mainitut ovat jättäneet hyväksytyn tilityksen annettuun määräaikaan
mennessä.
Asiaa esteellisinä ovat päättämään hallintosäännössä mainitut esteelliset lasten
ja nuorten lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Sampo Anttila, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, puh. 044 767 4479

Esittelijä

Nuorisopäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää
1) todeta, ettei avustuksen tilitykseen esteellisiä ole läsnä tätä pykälää käsiteltäessä,
2) hyväksyä avustusten tilitykset vuodelta 2018,
3) tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös
----------------------------------Ptk tark.
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Nuorisojärjestöjen avustukset vuonna 2019
124/02.05.01/2019
Lanu 07.05.2019 § 28
Yleisavustukset vuodelle 2019 on julistettu haettavaksi 29.3.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.
Annettuun määräaikaan mennessä avustushakemuksen toimittivat Vihdin 4H-yhdistys ry., Partiolippukunta Vihdin Vihterä ry ja Hiidenveden Samoojat ry.
Yksityiskohtaiset avustushakemukset ovat nähtävillä kunnanvirastolla ennen kokousta ja kokouksessa.
Yleisavustuksiin ja nuorten vapaiden toimintaryhmien avustuksiin on vuodelle
2019 varattu 38 000 €. Avustuksen jako perustuu voimassa olevaan Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntöön.
Vihdin 4H-yhdistykselle on myönnetty avustuksen ennakkoa 15.1.2019 yhteensä
8.700 euroa. Avustussäännön mukaisesti avustuksen ennakkoa voidaan myöntää
enintään ½ edellisenä vuonna myönnetystä avustuksesta. Järjestön tulee tehdä
siitä erillinen hakemus ja avustuksen maksamisen edellyttää allekirjoitettua takaisinmaksusitoutumista.
Avustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä mainitut esteelliset lasten
ja nuorten lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Sampo Anttila, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4479

Esittelijä

Nuorisopäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää
1) todeta, ettei avustusten jakoon esteellisiä ole läsnä tätä pykälää käsiteltäessä,
2) myöntää vuoden 2019 yleisavustukset:
haki
Vihdin 4H-yhdistys ry
37.000 €
Partiolippukunta Vihterä ry
7.500 €
Hiidenveden Samoojat ry
4.000 €

esitys
27.000 €
7.000 €
3.000 €

3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös
-----------------------------------

Ptk tark.

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Nuorten vapaiden toimintaryhmien avustukset vuonna 2019
124/02.05.01/2019
Lanu 07.05.2019 § 29
Nuorten vapaiden toimintaryhmien avustukset vuodelle 2019 on julistettu haettavaksi 29.3.2019. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.
Annettuun määräaikaan mennessä avustushakemuksen toimittivat Nummelan
Helluntailähetys ry/nuorisotoiminta.
Yksityiskohtainen avustushakemus on nähtävillä kunnanvirastolla ennen kokousta ja kokouksessa.
Yleisavustuksiin ja nuorten vapaiden toimintaryhmien avustuksiin on vuodelle
2019 varattu 38.000 €. Avustuksen jako perustuu voimassa olevaan Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntöön.
Avustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä mainitut esteelliset lasten
ja nuorten lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Sampo Anttila, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4479

Esittelijä

Nuorisopäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää
1) todeta, ettei avustusten jakoon esteellisiä ole läsnä tätä pykälää käsiteltäessä.
2) päättää myöntää nuorten vapaiden toimintaryhmien avustusta Nummelan
Helluntailähetys ry:n nuorisotoimintaan 1.000 €. Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksytyn tilityksen pohjalta.Tilitys tulee toimittaa viimeistään
14.12.2019.
3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös
-----------------------------------

Ptk tark.

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Ajankohtaiset asiat
Lanu 07.05.2019 § 30
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.

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

Ptk tark.
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Ilmoitusasiat
Lanu 07.05.2019 § 31

1) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
28.3.2019
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoituasiat tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvio
10/02.02.00/2018
Lanu 07.05.2019 § 32
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3. jakanut kouluille tuntikehyksen 6650,2, tuntia. Se on riittävä opetusryhmien muodostamiseen ja opetuksen järjestämiseksi. Henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön (opettajien, ohjaajien
ja rehtoreiden) tekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esille, että
pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän niitä aikuisia, jotka voivat antaa lapsille ja nuorille aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa. Tämä on myös sitä varhaista ja ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään välttämään ja jopa estämään kaikista raskaimmat lastensuojelulliset toimenpiteet.
Opettajan on mahdotonta irrottautua oppitunnilta tukemaan oppilasta, joka ei
pysty tulemaan tunnille tai keskittymään opiskeluun. Haastavat tilanteet vaativat
kouluun erilaista henkilöstöä ja resurssointia, jotta kaikkien hyvinvointia voidaan
edistää.
Perusopetukseen esitetään palkattavaksi lisämäärärahalla kaksi opettajaa, jolla
mahdollistettaisiin joustavat opetusjärjestelyt Kuoppanummen koulussa sekä 10
ohjaajaa, jolla vastattaisiin mm. läheltä piti -ilmoituksissa esille nousseisiin haastaviin tilanteisiin.
Vihdin kunnan Nuorisopalvelut on valmistellut kohdennetun moottorikerhon toteuttamista yhteistyössä Vihdin Urheiluautoilijat ry:n kanssa. Moottorikerhoa on
suunniteltu toteutettavaksi kunnan näkökulmasta palvelunostona. Lukuvuoden
2019 – 2020 ajan kestävästä kerhosta kohdistuu kunnalle 10.000€ kustannus.
Kerho kokoontuu 1 – 2 kertaa viikossa. Kerhon tavoitteena on tarjota mielekästä
harrastusmaista tekemistä mopoilusta kiinnostuneille vihtiläisille nuorille. Moottorikerhon kustannukset oli tarkoitus kattaa Aluevalvontaviraston (AVI) myöntämän harrastusryhmäavustuksen avulla. Avustus jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi. Aloite moottorikerhon toteuttamiseksi on tullut vihtiläisiltä nuorilta ja tarve sen toteuttamiseen on suuri. Moottorikerhon toteuttaminen vaatii 5.000€, jota esitetään nuorisopalveluiden lisätalousarvioon.
Liitteet

Lisätalousarvio

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta esittää perusopetuksen henkilöstökuluihin liittyvää
lisätalousarviota kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle ja toivoo, että lisätalousarvio myönnetään 3.6.2019 olevassa kunnanvaltuuston kokouksessa, jotta
tarvittavat opettajien ja ohjaajien tehtävät voidaan täyttää ennen syksyllä alkavaa lukuvuotta. Yksityiskohtainen lisätalousarvio perusteluineen on tämän pykälän liitteenä.
Lisäksi lasten ja nuorten lautakunta esittää nuorisopalveluille 5 000 euron
lisämäärärahaa moottorikerhon toteuttamiseen.

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Päätös
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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:
30, 31, 32
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkianoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
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:
25, 27, 28, 29
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät 26, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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.
Muutoksenhaku hankinta-asioissa:
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun
lain ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu), kuntalain mukaista oikaisua tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaoikaisuohje:
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun, pykälä 24, tyytymätön voi vaatia hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Valitusosoitus markkinaoikeuteen:
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä 24, markkinaoikeuden
käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti:
markkinaoikeus@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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 hankintapäätöksen jälkeen hankintatai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Ptk tark.
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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.
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.

Ptk tark.

