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Ajankohtaiset asiat
Lanu 11.06.2019 § 34
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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Kirkonkylän Campuksen audiovisuaalisten esityslaitteiden hankinnat
210/02.08.00/2019
Lanu 11.06.2019 § 35
Vihdin kunta on liittynyt Kuntahankintojen sopimukseen, jonka mukaisesti audiovisuaalisten esityslaitteet hankitaan Lyreco Finland Oy:ltä. Hankinnan kohteena
ovat olleet audiovisuaaliset esityslaitteet: dokumenttikamerat, luokkatilojen
näyttölaitteet sekä -telineet ja infonäytöt ja -telineet.
Vihdin kirkonkylän Campus-hanke on tällä hetkellä suurin lähivuosina toteutettava Vihdin kunnan rakennushanke, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa. Koulujen osalta Campus korvaa Vihdin yhteiskoulun (vuosiluokat
7-9) vanhimmat osat, minkä lisäksi tiloihin siirtyy Pappilanpellon koulun 4-6 vuosiluokat. Campuksen koulujen tilat valmistuvat kesällä 2019. Lisäksi samassa kiinteistössä toimii nuorisopalvelut.
AV-kaluston hankintaan on varattu 150 000 euroa, tämä sisältyy Vihdin kirkonkylän Campuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahaan.
Liitteet

Hankintasuunnitelma Vihdin kirkonkylän Campuksen AV-kaluston hankinnasta

Valmistelija

Juha Ängeslevä, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5432
Timo Tuomi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 353 9749
Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Vihdin kirkonkylän Campuksen audiovisuaaliset esityslaitteet hankitaan sopimustoimittajalta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.
Lopullisen tilauksen sopimustoimittajalta tekee TVT-koordinaattori.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Vihdin kunnan toimintasäännön päivittäminen 1.8.2019 alkaen / lasten ja nuorten lautakunta
253/00.01.01/2018
Lanu 11.06.2019 § 36
Vihdin kunnan toimintasääntöön on tullut eräitä tarkistustarpeita. Olennaisimmat muutokset koskevat sivistyspalvelujen ja elinvoimapalvelujen palvelukeskuksia. Pienempiä muutoksia on myös muissa palvelukeskuksissa.
Tärkeimmät muutokset ja niiden perustelu on esitetty alla.
muutos
Siirretään elinvoimajohtajalle maisematyölupien ratkaisuvalta kaavoituspäälliköltä (9 §).
9§
Kun nykyinen 9 § poistuu, muuttuu
jäljempänä olevien pykälien numerointi.
20 § Tilapalve- Korjataan tilapalvelun kiinteistölun kiinteistö- isännöitsijän toimivaltaan kuuluva
isännöitsijä
hankintavaltuuden euromäärä:
300.000 -> 30.000.
33 § OpetusAnnetaan toimivalta päättää iltapäällikkö
päivätoiminnan maksuista vapauttamisesta.
7 § Elinvoimajohtaja

36 § Varhaiskasvatuspäällikkö

Päivähoitomaksujen perimättä jättämisen lisäksi annetaan toimivalta
päättää niistä vapauttamisesta.

40 § Kirjastotoimenjohtaja

Poistetaan maininta kulttuuripalvelujen määräaikaisen henkilöstön
valinnasta.
Talousjohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja.

Liite 1

perustelu
Kaavoituspäällikön virka
lakkautetaan.
Kaavoituspäällikön viran
lakkauttaminen.
Kirjoitusvirhe.

Lisätään uusi toimivalta, joka vastaa mm. varhaiskasvatuspäällikön toimivaltaa
vastaavissa asioissa.
On tarkoituksenmukaista,
että yksilökohtaisista
asioista päättää viranhaltija.
Toimivalta kuuluu ao. tulosalueen esimiehenä toimivalle sivistysjohtajalle.
On tarkoituksenmukaista,
että sijaisena toimii kunnan johtoryhmään kuuluva
ja entinen talousjohtaja.

Toimintasäännön luonnoksesta on pyydetty pääluottamusmiehiltä lausunnot
9.5.2019 lähetetyllä sähköpostiviestillä. Lausuntoa pyydettiin 23.5.2019 mennessä. Lausunnon antoivat Tehyn Vihti-Karkkila ammattiosasto, JHL, Jyty sekä JUKO.
Kaikissa lausunnoissa todettiin, että muutoksiin ei ole huomautettavaa.
Liitteet

- päivitetty toimintasääntö (voimaan 1.8.2019 alkaen)

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksy omalta osaltaan liitteenä olevan
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Vihdin kunnan päivitetyn toimintasäännön, jonka sisältämät muutokset tulevat
voimaan 1.8.2019 alkaen.
Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Myrskylänmäen päiväkodin johtajan valinta
38/01.01.01/2019
Lanu 11.06.2019 § 37
Myrskylänmäen päiväkodin johtajan erottua virastaan koeajalla on päiväkodin
johtajan virka tullut avoimeksi. Päiväkodin johtajan virka täytetään toistaiseksi
29.7.2019 lukien.
Virka on ollut avoimena 2.-13.5.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki 5 henkilöä. Hakijoista kolme on haastateltu kevään 2019 aikana aikaisempien päiväkodin johtajien haastattelujen yhteydessä ja kaksi kutsuttiin haastatteluun, jotka pidettiin 4.6.2019. Haastateltavat tekivät ennakkotehtävänä pedagogisen ohjaamisen suunnitelman, jotka olivat haastattelijoilla nähtävillä ennakkoon. Haastattelijaryhmiä oli kaksi: ensimmäisessä ryhmässä haastattelijoina toimivat palvelupäällikkö ja kaksi päiväkodinjohtajaa, toisessa ryhmässä varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsen. 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

Lasten ja nuorten lautakunta päättää valita Vihdin kunnan uudeksi päiväkodin
johtajaksi Riikka Paakeli-Tammisen 29.7.2019 alkaen. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Myrskylänmäen päiväkoti. Varalle valitaan Kirsi-Marja Heikkinen. Lasten ja nuorten lautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön vahvistamaan päiväkodin johtajan virkavaalin ja tekemään päiväkodin johtajalle virkamääräyksen.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta päätti yksimielisesti, että sopivin valinta Vihdin
kunnan uudeksi päiväkodin johtajaksi on Riikka Paakeli-Tamminen 29.7.2019 alkaen. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Myrskylänmäen päiväkoti. Varalle valitaan Kirsi-Marja Heikkinen. Lasten ja nuorten lautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön vahvistamaan päiväkodin johtajan virkavaalin ja tekemään päiväkodin johtajalle virkamääräyksen.

-----------------------------------
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Palvelusetelin sääntökirjan päivitys
373/02.05.01/2014
Lanu 11.06.2019 § 38
Palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun palveluseteliä
koskeva lainsäädäntö on osin muuttunut. Varhaiskasvatuslaki, joka tuli voimaan
1.9.2018 ottaa kantaa yksityisen palveluntuottajan tuottamaan varhaiskasvatukseen säätämällä mm. edellytykset, mitkä yksityisen palveluntuottajan tulee täyttää sekä ilmoitusmenettelystä uudelle tuottajalle. Lainsäädäntöä on tarkistettu
koko palvelusetelin sääntökirjan osalta.
Lisäksi palvelusetelin sääntökirjaan on lisätty palveluntuottajan velvollisuus päivittää Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Vardaan tallennettavat tiedot Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.
Palvelusetelin sääntökirjaan on tehty tarkennuksia, jotka ovat käytännön kautta
huomattu vaativan tarkempaa kirjausta.
Liitteet

Palvelusetelin sääntökirja 1.8.2019

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Palvelusetelin sääntökirjan 1.8.2019, joka on laadittu Vihdin kunnan menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Vihdin varhaiskasvatussuunnitelman päivitys
185/05.09.00/2012
Lanu 11.06.2019 § 39
Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne
tulee ottaa käyttöön elokuussa 2019.
Päivityksen tarkoituksena on ollut päivittää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Uudistuksessa on huomioitu valmistelun
aikana saatu palaute. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanoon liittyvän
arvioinnin tuloksia on hyödynnetty valmistelussa.
Vihdin varhaiskasvatuksessa on noudatettu määräystä ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vastaamaan uutta lakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Lisäksi siinä on huomioitu henkilöstöltä nousseet päivitystarpeet ja asiakirjaa on pyritty tekemään entistä enemmän käytännön työtä ohjaavaksi käsikirjaksi.
Liitteet

Vihdin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Vihdin varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019, joka määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksa 1.8.2019
357/02.05.00/2013
Lanu 11.06.2019 § 40
Vihdin kunnan toimintasääntöä on muutettu pykälän 36 osalta siten, että varhaiskasvatuspäällikölle annetaan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen lisäksi toimivalta päättää myös maksujen vapauttamisesta. Tämä on tehty siksi, että
on tarkoituksenmukaista, että yksilökohtaisista asioista päättää viranhaltija.
Muutettu toimintasääntö tulee voimaan 1.8.2019.
Vastaava korjaus on tehtävä myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksaan
1.8.2019 alkaen. Taksan kohtaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen on tehty seuraava korjaus: Perhe voi kirjallisesti hakea vapautusta tai alennusta asiakasmaksusta varhaiskasvatuspäälliköltä elatusvelvollisuuden tai toimeentuloedellytysten perusteella. Tähän vaaditaan perheen
kirjallisen hakemuksen lisäksi Kelan antama toimeentuloselvitys tai velkaneuvojan lausunto.
Liitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksa 1.8.2019

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksan 1.8.2019.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet

Ptk tark.
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26.02.2019
11.06.2019

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen SIB-hankkeen avulla
48/12.05.06/2019
Lanu 26.02.2019 § 10

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja PTKY Karviainen ovat neuvotelleet yhteistyössä SITRA:n kanssa vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvästä kokeilusta,
SIB-hankkeesta (englanniksi Social Impact Bond, SIB). SIB voidaan suomentaa tulosperusteiseksi rahoitussopimukseksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä mahdollisten lastensuojelullisten kulujen vähentäminen.
Kyseessä on asetelma, jossa sijoittaja sijoittaa julkisen sektorin palveluntuottamiseen sillä oletuksella, että saa sijoitukselleen tuottoa. Lähtökohtaisesti sijoittaja
kantaa kokonaan hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Tulokset ovat esim. kohderyhmän palvelunkäytön vähenemisestä kunnalle seuranneet säästöt. Säästöjen todentamista varten on sovittava indikaattoreista, joilla voidaan osoittaa toiminnan vaikutuksia. Tulostavoitteet laaditaan
tutkimustietoon perustuvan mallinnuksen avulla ja sen laadinnassa käytetään
asiantuntija-apua. Tulostavoitteiden ja niiden seurantaindikaattorien lisäksi toiminnalle asetetaan laadullisia tavoitteita,joita kunnat seuraavat koko toimintajakson ajan.
Muun muassa Hämeenlinnan kaupunki (Lasten ja nuorten tilaajatiimi) ja Tampereen kaupunki (Lasten ja nuorten kasvun tukemisen tilaajayksikkö) sekä THL ovat
neuvotelleet yhteistyössä SITRA:n kanssa vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvästä
kokeilusta SIB-hankkeesta. Myös Vantaan kaupunki on aloittanut vastaavan
hankkeen Sitran kanssa. Vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä 18 kuntaa/kuntayhtymää, joista Uudenmaan maakunnasta 7 kuntaa, on ilmoittanut
kiinnostuksestaan Lapset-SIB-sopimusta kohtaan.
Karkkilan kaupungin mukana olosta on päätetty Karkkilan kaupunginhallituksessa
tammikuussa 2019. Karkkilan kaupunki/ sivistystoimi on kysynyt Vihdin kunnan
kiinnostusta lähteä Karkkilan kaupungin kumppaniksi tähän hankkeeseen. Hankkeeseen osallistumisen kautta tavoitteena on lisätä yhteistyötä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan välillä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisessä.
SIB-mallin toteuttamiseksi mukana olevien kuntien (Vihti ja Karkkila) on kilpailutettava hankehallinnoija, joka vastaa ko. toimintakokonaisuudesta. Hankehallinnoija osallistuu kokonaisuuden suunnitteluun. Sen vastuulla on yhdessä kuntien
kanssa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan toiminnan järjestäminen sekä ko. toiminnan toteuttamiseksi tarvittavan rahaston rakentaminen, tarvittavien sijoittajien mukaan saaminen ja rahaston hallinnointi.
Mahdollinen hankekausi kestää 6-7 vuotta ja sen jälkeen, kun hankehallinnoija
on valittu, on mahdollista esittää hankkeen kustannusarvio.
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Oheismateriaali

Ote Karkkilan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 11.1.2019
Sitran tiedote 8.5.2018: SIB-mallin hyödyntämisen lähtökohdat rakentuvat taloudellisen ja toiminnallisen mallinnuksen avulla

Valmistelija

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Vihdin kunta/ sivistyspalvelut on kiinnostunut osallistumisesta hankkeeseen, jonka avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Hanke toimii Sitran alaisuudessa. Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että
1. rahoitusmallin käyttöönottamisen selvitystä jatketaan,
2. yhteistyötä jatketaan Karkkilan kaupungin, PTKY Karviaisen ja SITRAn kanssa,
3. hankehallinnoija kilpailutetaan yhteistyössä Sitran kanssa tai muun yhteistyökumppanin toimesta.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------Lanu 11.06.2019 § 41
Vihti on valmistellut yhdessä Karkkilan kaupungin, PTKY Karviaisen ja SITRA:n
kanssa vaikuttavuusinvestointimallin eli SIB- hankkeen (tulosperusteinen rahoitussopimus) käyttöönottoa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Lasten ja
nuorten lautakunta on 26.2.2019 § 10 tehdyssä päätöksessään päättänyt, että
kokonaisuuden valmistelutyötä jatketaan. Hankkeen valmistelusta on järjestetty
esittely lautakunnan ja kunnanhallituksen jäsenille 7.5.2019. Tilaisuuteen kutsuttiin myös vastaavat toimielimet Karkkilasta sekä PTKY:n yhtymähallitus.
Vaikuttavuusinvestointimalli eli SIB-hanke on konkreettinen väline, jolla voidaan
lisätä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä ratkaisemiseksi. Toimintamallissa
painotetaan toiminnan tuloksellisuutta, joten sitä mitataan ja arvioidaan systemaattisesti kehittynein menetelmin.
Vaikuttavuusinvestointimallin käyttöönotto mahdollistaa tietotaidon ja menetelmien oppimista, joita voidaan hyödyntää laajemmin palvelujen vaikuttavuuden
arvioinnissa sekä kehittämistyössä. Yhtenä elementtinä tulosperusteisen rahoitusmallin käyttöönottoon liittyy se, että sijoittajat sijoittavat toimintamalliin pääomaa.
Toimintamallin käyttöönotosta Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille mahdollisesti syntyvästä kustannussäästöstä maksetaan tuottoa (tuotto määritellään valmisteltavassa sopimuksessa) sijoittajalle. Tästä syystä toimintamalliin mukaan
menemisen lopullinen päätös (valmisteltavan sopimuksen hyväksyminen) tehdään kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa.
Vaikuttavuusinvestointimallin eli SIB-hankkeen vaiheet:
1. Ilmiön, tarpeen ja kohderyhmän määrittely
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”Kunta havaitsee ongelman tai tarpeen, jonka ratkaisulle asetetaan tavoitteen ”
SIB- hankkeen kohderyhmä on määritellyin kriteerein valitut äitiysneuvolan asiakasperheet. Asiakasperheitä on yhteensä noin 40. Tutkittavana ilmiönä on se, miten varhainen puuttuminen vanhemmuuden ongelmiin ehkäisee myöhempää
lastensuojelu- tai muuta vastaavaa asiakassuhdetta. Useat vastaavat SIB-hankkeet tutkivat varhaislapsuuden tai myöhemmän kehitysvaiheen ilmiöitä; kuitenkin useissa keskusteluissa ja tutkimuksissa on tullut esille se, että on tarve selvittää se, voidaanko jo äitiysneuvola-asiakkuuden aikana vahvistaa vanhemmuutta
ja sitä kautta edistää perheen hyvinvointia.
2. Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus
”Kunta määrittelee yhdessä palveluntarjoajan kanssa toimet ongelman estämiseksi.”
Vanhemmuutta vahvistetaan jo ennen vauvan syntymää: perhe saa opastusta arkitilanteisiin eli esimerkiksi, kuinka toimitaan lasten kanssa aamuisin ja iltaisin.
Tavoitteena on, että sijoittaja kustantaa henkilöresurssit, jotka kohdennetaan
perhekumppani tai perhevalmentaja -työhön. Oletuksena on, että oikea-aikainen
palvelu vaikuttaa siihen, että lastensuojelu- tai muut vastaavat kustannukset eivät kasva.
Hankkeen aikana arvioidaan, onko valittu toimintamalli toimiva vain onko
olemassa muita keinoja, joilla voidaan tavoiteltavaa vaikuttavuutta lisätä.
3. Päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä ja tulostavoitteesta
Vihdin kunnan lasten ja nuorten lautakunta, Karkkilan kaupunginhallitus sekä
PTKY Karviaisen yhtymähallitus ovat päättäneet SIB-hankkeen valmistelutyön jatkamista sekä hankkeen käynnistämisestä sekä tulostavoitteista.
Hankkeen käynnistäminen tarkoittaa sitä, että äitiysneuvolan asiakkaista valitaan
määritellyin kriteerien valitut perheet.
Hankkeen tulostavoitteet
Hankkeeseen valitaan noin 40 perhettä Vihdin ja Karkkilan alueelta. Tavoite on,
että hankkeen toimenpiteillä on vaikutuksia, jotka laskevat lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, perheneuvolan sekä varhaiskasvatuksen sekä koulun erityisen tuen palveluiden kuluja. Hankkeen tässä
vaiheessa ei voida laskea tarkkaa euromäärää kulujen vähentämisestä, mutta
merkittävänä tunnuslukuna voi pitää sitä, että yhden kodin ulkopuolelle
sijoitetun lapsen vuosittaiset kulut ovat noin 100 000 euroa vuodessa.
Tämän hankkeen vuosittainen kulu on noin 300 000 euroa, joka sisältää 5-6 perhekumppanin palkkakulut.
Mikäli hankeen aikana pystytään vahvistamaan perhekumppanuustoiminnan
kautta vanhemmuutta niin, että voidaan estää 5 alle kouluikäisen lapsen kodin
ulkopuolista sijoitusta, kustannussäästö on 5 lasta x 12 vuotta x 100 000€ (vuosikustannus) = 6 000 000 euroa.
4. Hankehallinnojan kilpailutus
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Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen –rahaston hankehallinnoija kilpailutetaan Sitran toimesta. Vaikuttavuusinvestointimallin käyttöönoton valmistelussa
käydään sopimusneuvottelut valitun hankehallinnoijan kanssa rahaston perustamisesta ja palvelujen hankkimisesta tulosperusteisella rahoitussopimus-toimintamallilla. Sopimusneuvotteluihin osallistuminen ei sido Vihdin kuntaa, Karkkilan
kaupunkia tai PTKY Karviaista mallin käyttöönottoon.
5.Vaikutusten syntymisen mallinnus:
Hankkeen tulostavoitteet –kohdassa on kuvattu, miten hanke käynnistyy ja mitä
kustannussäästöjä hankkeelle tavoitellaan hyvinvoinnin edistämisen lisäksi.
Jos hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden aikana voidaan todeta, että käyttöön
otettu toimintamalli (perheiden arjen tukeminen perhekumppani –työn kautta)
tuottaa asetettuja tuloksia, kunta jalkauttaa toimintamallin omaksi toiminnakseen seuraavina vuosina.
Uuden toimintamallin nettokustannuksia ei voida tässä vaiheessa tarkasti määritellä, koska perheen hyvinvointiin vaikuttaa moni sellainen seikka, jota ei perheen ulkopuolinen tekijä voi määrittää. Kunta järjestää kuntalaisille peruspalvelut. Oheismateriaalina olevassa diasarjassa on kuvattu 4 erilaista tapausta siitä,
miten kunnan palveluja voidaan käyttää. Toinen perhe selviää kunnan peruspalveluvalikolla, toinen perhe saattaa tarvita erittäin laajan palveluverkon normaalin
arjen toimintaan.
Tämän hankkeen kautta pyritään vahvistamaan perheiden toimintaa niin, että
perheillä on valmiudet arkielämään. Hankkeessa korostetaan ennalta ehkäisevän
työn vaikutusta siihen, että voidaan vähentää korjaavaa ja myös kustannuksiltaan
kalliimpaa jälkityötä.
6. Palvelukokonaisuuden toteuttajien valinta
Määritellään kilpailutuksen jälkeen.
7. Interventioiden toteuttamisen mallinnus
Määritellään myöhemmin.
8. Sijoittajien etsiminen
Toteutetaan kilpailutuksen jälkeen.
9. Toteutus ja seuranta
Toteutus- ja seurantasuunnitelma laaditaan kilpailutuksen jälkeen.
Oheismateriaali

Vahvan vanhemmuuden tukeminen myönteisen ajattelun kautta / Vihdin ja
Karkkilan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen SIB-hanke

Valmistelija

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy sopimusneuvottelujen aloittamisen hankehallinnoijan kanssa rahaston perustamisesta ja palvelujen hankkimisen tulosperusteisen rahoitussopimustoimintamallin avulla, sekä esittää edelleen kunnan-
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hallitukselle, että se hyväksyy osaltaan kokonaisuuden edellä selostetun etenemissuunnitelman.
Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

-----------------------------------
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Perusopetuksen opetussuunnitelma
Lanu 11.06.2019 § 42
Vihdin kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisen osan lukua 6 ”Arviointi” ja opetussuunnitelman ruotsinkielistä käännöstä lukuun ottamatta kokouksessaan 14.6.2016. Luku 6 ”Arviointi”
ja opetussuunnitelman ruotsinkielinen käännös hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 13.12.2016.
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 14.5.2018 hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset ja täydennykset. Päivityksen keskeisimmät asiat olivat opetussuunnitelman ajankohtaistaminen sekä tietojen päivittäminen, arvioinnin vuosikello ja todistuspohjat, uskontoon ja kouluun liittyvät seikat, liikunnan opetukseen tullut lisäys uimaopetuksen järjestämisestä sekä oppiaineosioihin lisätyt oppimisen tavoitteet.
Opetussuunnitelman lukua 6 Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi
tulee päivittää vastaamaan uusia, vuosiluokkien 1 - 4 todistuspohjia siten, että
yliviivattu teksti poistetaan ja lihavoitu teksti lisätään lukuun 6.
Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
Vihdin kunnassa lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Oppiaineiden
osalta todistukseen merkitään, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista.
Sanallisessa arvioinnissa (vuosiluokilla 1-4) arvioidaan sitä, miten oppija on edistynyt omalla opinpolullaan eri oppiaineissa, oppimistaidoissa ja laaja-alaisessa
oppimisessa.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin
pohjana.
Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason
arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan
hyvästä
osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on
arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion
päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.
Valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat arvioidaan sanallisesti, paitsi päättöarvioinnissa. Oppilaiden, joilla on yksilöllistettyjä oppiaineita, päättöarviointi voi olla sanallinen. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.
Yhdeksännen luokan oppilaalle annetaan tarvittaessa erillinen välitodistus jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Välitodistuksessa oppilaan osaaminen
arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen.
Todistukset
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Vihdin kunnan perusopetuksen lukuvuositodistuspohjat ovat yhtenäiset kaikissa
kouluissa ja ne ovat kunnan käyttämässä oppilashallintojärjestelmässä.
Vuosiluokilla 1-4 lukuvuositodistus on sanallinen arviointi, jonka tavoitteena on
tukea oppilaan yksilöllisen oppimisen kehittymistä ja josta ilmenee onko kussakin
oppiaineessa tai oppiainekokonaisuudessa suoriuduttu hyväksyttävästi (S).
Lukuvuositodistukseen kirjoitetaan lisäksi sanallista arviointia. Vuosiluokilla 1 - 4
lukuvuositodistuksessa käytetään sanallista arviointia viisiportaisen asteikon
mukaan. Lukuvuositodistuksen tavoitteena on tukea oppilaan yksilöllisen
oppimisen kehittymistä ja todistuksesta ilmenee, onko kussakin oppiaineessa
tai oppiainekokonaisuudessa suoriuduttu hyväksyttävästi (S).
Vuosiluokilla 5-9 lukuvuositodistus on numeerinen, numeerisen lisäksi voidaan
antaa myös sanallista arviointia. Sanallisessa arvioinnissa arvioidaan sitä, miten
oppija on edistynyt omalla opinpolullaan eri oppiaineissa, oppimistaidoissa ja
laaja-alaisessa oppimisessa.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä opetussuunnitelman kuntakohtaiset osuudet on julkaistu Vihdin kunnan nettisivuilla. Koska opetussuunnitelmaa tullaan täydentämään niin perusteiden kuin kuntakohtaisen opetussuunnitelmankin osalta, se julkaistaan vain sähköisessä muodossa, jotta päivittäminen
ja ajan tasaisesta opetussuunnitelmasta tiedottaminen on mahdollista.
Valmistelija

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

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy perusopetuksen opetussuunnitelman
muutoksen liittyen vuosiluokkien 1 - 4 todistuksiin.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 4 lukuvuositodistusten päivittäminen
Lanu 11.06.2019 § 43
Vihdin kunnan perusopetuksen lukuvuositodistuspohjat ovat yhtenäiset kaikissa
kouluissa ja ne ovat kunnan käyttämässä oppilashallintojärjestelmässä.
Vuosiluokilla 1-4 lukuvuositodistus on sanallinen arviointi, jonka tavoitteena on
tukea oppilaan yksilöllisen oppimisen kehittymistä ja josta ilmenee onko kussakin
oppiaineessa tai oppiainekokonaisuudessa suoriuduttu hyväksyttävästi (S).
Lukuvuositodistuksia on päivitetty lukuvuoden 2018-2019 aikana vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Lukuvuositodistuksia on ollut valmistelemassa arviointityöryhmä, joka on koostunut koulujen opettajista ja rehtoreista.
Työryhmä myös laatii ohjeistuksen todistusten täyttämisestä arvioinnin yhdenmukaistamiseksi.
Oheismateriaali

Lukuvuositodistuspohjat 1. - 4. vuosiluokat

Valmistelija

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

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lukuvuositodistuspohjat 1. - 4.
vuosiluokille.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------
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Ilmoitusasiat
Lanu 11.06.2019 § 44

1) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän pöytäkirja 22.5.2019
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoituasiat tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee 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:
34, 41, 43, 44
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus 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:
36, 37, 38, 39, 40, 42
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.
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 35, 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.
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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