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Myrskylänmäen päiväkodin johtajan virka
38/01.01.01/2019
Lanu 15.01.2019 § 1
Myrskylänmäen päiväkodin johtajan erottua virastaan on päiväkodin johtajan virka tullut avoimeksi. Päiväkodin johtajan virka täytetään toistaiseksi 1.7.2019 lukien. Tehtävään tarvitaan vuosilomasijainen määräajalle 18.2.2019 - 30.6.2019.
Virka on ollut avoimena 29.11.-14.12.2018. Määräaikaan mennessä virkaa haki 5
henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin 10.1.2019 pidettyihin haastatteluihin. 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 sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet. Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet valitsivat Myrskylänmäen päiväkodin 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 Terhi Joki. Virka on määräaikainen ajalla
18.2.-30.6.2019 ja vakituinen 1.7.2019 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on
Myrksylänmäen päiväkoti.

-----------------------------------
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Perusopetuksen opetussuunnitelma
86/12.00.01/2011
Lanu 15.01.2019 § 2
Taustaa opetussuunnitelmatyöstä
Opetushallitus käynnisti valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelmien uudistustyön ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset
kuntakohtaiset opetussuunnitelmat oli otettava käyttöön viimeistään 1.8.2016
siten, että ensimmäisessä vaiheessa uuteen opetussuunnitelmaan siirtyivät lukuvuonna 2016-2017 vuosiluokat 1 – 6 ja vuosiluokat 7 – 9 siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan asteittain seuraavina vuosina siten, että lukuvuonna 2019-2020
kaikki perusopetuksen vuosiluokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
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.
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.
Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on työstetty yhdessä rehtoreiden ja opettajaryhmien kanssa. Rehtorikokouksissa on käyty läpi opetussuunnitelmia, niiden
muutoksia ja opettajakunnan virkaehtosopimuksen mukaisten koulutuspäivien
aiheena lukuvuonna 2017 – 2018 oli mm. oppimisen tavoitteet.
Kielten opetuksen varhentamisen vaikutukset opetussuunnitelmaan
Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa tulevaisuudessa jo viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Varhaisempi kieltenopetus
tulee koskemaan ensimmäisenä ikäluokkana kaikkia koulunsa vuonna 2019 aloittavia oppilaita, joilla vieras kieli alkaa vuoden 2020 alusta. Jatkossa ensimmäinen
vieraskieli alkaa kaikilla viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Nykyisellään
vieraan kielen opetuksen on alettava 3. vuosiluokalla, mutta useat kunnat ovat jo
ryhtyneet tarjoamaan opetusta varhemmin.
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Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

1/2019

5 (13)

Opetushallitus valmistelee vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.
Vihdin kunnan opetussuunnitelmaa A1-kielen osalta tullaan päivittämään perusteiden ilmestymisen jälkeen syksyllä 2019. Tuntijakoon liittyvät muutokset tulee
kuitenkin hyväksyä ennen opetussuunnitelman laatimista. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukainen tuntijako otetaan käyttöön vähitellen. Vihdin
alakoulut siirtyivät uuteen tuntijakoon 1.8.2016 alkaen, 7. luokat 1.8.2017 alkaen, 8. luokat 1.8.2018 alkaen ja 9. luokat tulevat siirtymään uuteen tuntijakoon
1.8.2019 alkaen. Uudessa tuntijaossa oppilaan valtakunnallinen minimituntimäärä on ollut 222 vuosiviikkotuntia (vvt). Vihdissä minimituntimäärään lisättiin 4
tuntia siten, että vuosiluokille 1 ja 2 lisättiin 1 vvt matematiikkaa, vuosiluokalle 7
lisättiin 1 vvt käsityötä ja vuosiluokalle 8 lisättiin 1 vvt valinnaisia aineita.
Kielten opetuksen varhentaminen vaikuttaa vuosiluokkien 1 ja 2 tuntijakoon siten, että kyseisien vuosiluokkien matematiikan vuosiviikkotuntien määrää vähennetään yhdellä ja A1-kielen vuosiviikkotuntien määrää kasvatetaan yhdellä. Oppilaan kokonaistuntimäärä ei muutu perusopetuksessa kyseisen muutoksen johdosta.
Liitteet

Tuntijako

Valmistelija

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

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että lukuvuoden 2019 – 2020 alusta noudatetaan liitteessä olevaa tuntijakoa, jossa vuosiluokkien 1 ja 2 matematiikan
vuosiviikkotuntien määrää vähennetään yhdellä ja A1-kielen vuosiviikkotuntien
määrää kasvatetaan yhdellä. Oppilaan kokonaistuntimäärä ei muutu perusopetuksessa kyseisen muutoksen johdosta.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Kirkonkylän Campuksen koulukalustehankinnat
360/02.08.00/2018
Lanu 15.01.2019 § 3
Vihdin kunta on kilpailuttanut irtokalusteiden vuosi- ja täydennyshankinnat puitejärjestelynä. Puitejärjestelyä koskeva hankintapäätös on tehty Vihdin kunnanvaltuustossa 26.1.2015 § 3. Hankinnan kohteena ovat olleet seuraavat kalusteryhmät: toimistokalusteet, koulujen kalusteet, päiväkotikalusteet, kokoontumistilojen kalusteet, muut vastaavat kalusteet (sisältää myös mm. koulujen ensikertaisen kalustamisen). Hankinta on toteutettu puitejärjestelynä siten, että arviolta
alle 30.000 euron hankinnat voidaan hankkia suoraan joltakin puitejärjestelyyn
valitulta toimittajalta pienhankintana ja arviolta 30.000 euroa ylittävät kalustehankinnat kilpailutetaan puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken ns. minikilpailutuksena. Koulukalusteiden osalta puitejärjestelyyn valittiin seuraavat tarjoajat: 1) Lekolar-Printel Oy, 2) Isku Interior Oy, 3) Martela Oyj, 4) Ofisea Oy.
Nyt kilpailutettavana ovat Vihdin Kirkonkylän Campuksen koulukalusteet. 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.
Tarjouskilpailu Campuksen koulukalusteista on toteutettu minikilpailutuksena
koulukalusteiden puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Hankinnassa
noudatetaan puitejärjestelyä koskevaa sopimusta, jollei kilpailutuksen yhteydessä ole hankekohtaisesti muuta mainittu.
Hankittavan kalustuksen ja siihen liittyvän muun tarjoukseen sisältyvän sisustuksen tulee olla hinnaltaan 500.000 € (alv 0 %).
Tarjoukset on pyydetty maanantaihin 12.11.2018 klo 10:00 mennessä. Kaikki neljä puitesopimukseen kuuluvaa koulukalustetoimittajaa jättivät tarjouksensa määräaikaan mennessä. Kalustetoimittajat esittelivät tarjouksensa 15.11.2018 (Lekolar-Printel Oy ja Isku Interior Oy) sekä 16.11.2018 (Martela Oyj ja Ofisea Oy).
Oheismateriaali

Tarjouspyyntö Vihdin kirkonkylän Campuksen koulukalusteiden hankinnasta
Tarjouspyynnön liite ”Kalusteet Campus”

Liite

Vertailutaulukko

Valmistelija

Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Vihdin kirkonkylän Campuksen koulukalusteet hankitaan liitteen mukaisessa tarjousvertailussa eniten pisteitä saaneelta yritykseltä. (Liite esitellään kokouksessa).
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Lopullisen tilauksen valitulta toimittajalta tekevät asianosaisten koulujen rehtorit
ja nuorisopäällikkö.
Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Mahdollisia tilajärjestelyjä lukuvuonna 2019-2020
362/10.03.02/2018

Lanu 15.01.2019 § 4
Nummelan alueella on tehty erilaisia opetustilajärjestelyjä edellisinä vuosina.
Nummelan koulun 6-luokan oppilaiden opetus järjestetään Nummelanharjun
koulun tiloissa. Lisäksi Nummelan koulun piha-alueella olevat tilaelementit ovat
opetuskäytössä. Joitakin yksittäisiä opetusryhmiä on siirretty Kuoppanummen
koulusta Nummelan kouluun.
Kuoppanummen koulussa on edellisinä vuosina tehty erilaisia järjestelyjä, joilla
on saatu riittävät opetustilat koulun oppilasmäärälle.
Lukuvuoden 2019-2020 suunnittelussa on tarkastelu erilaisia tilavaihtoehtoja,
joilla saataisiin Nummelan alueelle riittävä määrä opetustiloja. Tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on hankkia tilaelementit Kuoppanummen koulun piha-alueelle.
Arvion mukaan opetustilatarve on 4 opetustilaa, eteiset ja wc:t, yhteensä noin 30
m² ja kustannusarvio vuositasolla on noin 120 000 euroa. Perustamiskustannukset riippuvat vesi- ja sähköyhteyksien rakentamisesta, karkea arvio on noin
55 000 euroa.
Hankittavat tilaelementit sijoitetaan Kuoppanummen koulun piha-alueelle. Koulun johtoryhmä päättää, mitkä koulun toiminnoista tai opetusryhmistä siirtyy tilaelementteihin. Lisäksi koulu tiedottaa asiasta Wilman kautta sen jälkeen, kun
päätös tilaelementtien hankkimisesta on tehty.
Oheismateriaali

Nummelan alueen oppilaspaikat

Valmistelija

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

Esittelijä
Ehdotus

Sivistysjohtaja
Lasten ja nuorten lautakunta pyytää kaavoitus- ja teknistä lautakuntaa/tilapalvelua hankkimaan tarvittavat tilaelementit Kuoppanummen koulun piha-alueelle
sekä toimittamaan mahdollisen tarkennetun kustannusarvion.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------
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Vihdin strategisen yleiskaavan luonnos / Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto valmisteluaineistosta
177/10.02.02/2017
Lanu 15.01.2019 § 5
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt asettaa koko Vihdin kunnan alueelle laadittavan strategisen yleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville vuorovaikutusmenettelyä varten. Lausunto on pyydetty 7.12.2018 mennessä, mutta yleiskaavasuunnittelija on antanut lautakunnalle lisäaikaa lausunnon antamiseen vuoden 2019 tammikuun lautakunnan kokoukseen saakka. Yleiskaavan luonnos on
esitelty lautakunnalle 10.12.2018.
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Kaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan tavoitellusta maankäytön kehityksestä. Strategisessa yleiskaavassa määritellään Vihdin
yhdyskuntarakenteen tuleva kehitys. Kaavaratkaisun lähtökohtana on Vihdin
merkittävä väestön ja työpaikkojen kasvu, jonka laajuus riippunee suuresti toteutuvasta ESA-radasta ja toteutuksen aikataulusta. Kasvun toteutuminen voidaan
nähdä erittäin todennäköisenä myös ilman raideyhteyttä, johtuen Vihdin sijainnista osana nopeasti kasvavaa Helsingin seutua.
Yleiskaavan valmisteluaineistossa todetaan, että Nummelan taajama tulee laajentumaan eteläisen Nummelan alueelle. Sivistyspalveluiden lautakuntien alaisen
toiminnan kannalta tämä tulee merkitsemään sitä, että eteläisen Nummelan alueelle on taattava riittävät peruspalvelut, joita ovat varhaiskasvatus, opetus-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Kun kaavasuunnittelu alueella etenee, on
suunnittelun yhteydessä otettava huomioon, miten nämä palvelut toteutuvat
eteläisen Nummelan alueella. Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus valmistunee 2020-luvun alussa ja tähän kiinteistöön tulee lisäksi nuoriso- ja kulttuuripalveluja; tavoitteena on, että Vihdin kuvataidekoulun toiminta sijoittuu tähän
kiinteistöön.
Yleiskaavan valmisteluaineistossa todetaan, että kirkonkylällä, Ojakkalassa ja
Otalammella pyritään yhdyskuntarakenteen maltilliseen tiivistämiseen. Suunnittelun edetessä on tarkasteltava, mitä kunnan tuottamia hyvinvointipalveluja tulee sijoittumaan näille alueille. Koulu- ja päiväkotitilat ovat näillä alueilla toimivia,
etenkin kun Vihdin kirkonkylän Campus-alue valmistuu sekä kun Vihdin Museo
saa toimitilat kirjastotoimelta vapautuvasta Kuntalasta. Ojakkalan ja Otalammen
alueen nuoriso- ja kulttuuripalveluja varten on suunniteltava toimitilat joko olemassa oleviin kunnan kiinteistöihin tai järjestettävä palvelut muulla tavoin. Mainittakoon, että kirjastopalvelut toteutetaan kirjastoautolla Ojakkalassa ja Otalammelle. Kirjastoauton uusiminen on investointisuunnitelmassa ja samalla suunnitellaan, millaisia palveluja moderni kirjastoautotoiminta tarjoaa kuntalaisille.
Yleiskaavan valmisteluaineistossa todetaan, että taajamakuvassa huomiota kiinnitetään erityisesti viihtyisiin julkisiin tiloihin, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin
sekä virkistysalueisiin. Kirkonkylän alueella uusi Campukseen sijoittuva kirjasto ja
nuorisotila ovat yleiskaavan mainitsemia viihtyisiä julkisia tiloja. Vastaavat julkiset tilat kuntalaisten erilaiseen kokoontumiseen ja toimintaan on tavoitteena
Ptk tark.
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saada museotoimintaan suunnitellusta Kuntalasta. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittäminen koko kunnan alueella on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.
Yleiskaavan valmisteluaineistossa todetaan, että vahvat kylät ovat yksi Vihdin
voimavaroista ja että ”kylätimanteilla” pyritään yhtenäiseen kylärakenteeseen.
Kun kaavasuunnittelu etenee, on tarkoituksen mukaista määritellä, millaiset palvelut moderneissa kylätimanteissa on sekä pohtia sitä, millaiset palvelut on hyvä
keskittää hyvin saavutettaviin keskuksiin ja millaiset palvelut toteutetaan muilla
keinoin, joista esimerkkinä on uudistuneen kirjastoauton mahdollistamat palvelut. On huomioitava, että kylien olosuhteet, asukasmäärä ja väestönrakenne
eroavat toisistaan, mistä syystä palvelutaso on tarkasteltava kyläkohtaisesti.
Yleiskaavaluonnosta valmistellaan lausuntojen pohjalta keväällä 2019 ja mainittakoon, että yleiskaavaa täsmennetään osayleiskaavoilla sekä asemakaavoilla. Sivistyspalveluissa laaditaan tulos- ja vastuualuekohtaiset kehittämissuunnitelmat
vuoden 2019 aikana. Kehittämissuunnitelmissa otetaan huomioon strategisen
yleiskaavan suuntaviivat.
Valmistelija

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto Vihdin strategisesta yleiskaavasta
1. Lautakunta puoltaa strategisen yleiskaavan suunnittelun jatkamista,
2. yleiskaavasuunnittelun yhteydessä on aloitettava pitkän aikavälin palvelutason suunnittelutyö.
Tämä päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

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

-----------------------------------
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Ajankohtaiset asiat
Lanu 15.01.2019 § 6
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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Ilmoitusasiat
Lanu 15.01.2019 § 7

1) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
18.12.2018
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee ilmoituasiat 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:
4, 5, 6, 7
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan: 3 § ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen lasten ja nuorten lautakunnalle, os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä:
1, 2
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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