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Ajankohtaiset asiat
Lanu 01.12.2020 § 57
Saatettiin varhaiskasvatuksen ja iltapäiväkerhojen asiakasmaksuista myönnetyt
vapautukset (lukumäärä ja rahasumma) tiedoksi lautakunnalle.
Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021 -hankerahan esittely.
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishankeelle rahoitusta 120.000€. Hankkeen esittely.
SIB- hankkeen tilannekatsaus.
Valmistelija

Mari Haapanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistys - ja hyvinvointijohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Otalammen päiväkodin johtajan eroaminen virasta
288/01.01.01/2020
Lanu 01.12.2020 § 58
Otalammen päiväkodin johtaja Päivi Grundström on 11.11.2020 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa Otalammen päiväkodin johtajan virasta siten, että hänen viimeinen työpäivä on 31.1.2021.
Vihdin kunnan hallintosäännön § 36 mukaan palvelussuhteen päättymisestä
päättää se, joka täyttää viran tai ottaa työntekijän työsuhteeseen. Vihdin kunnan
hallintosäännön § 29 mukaan lasten ja nuorten lautakunta valitsee virkasuhteiset
päiväkodin johtajat.
Liitteet

Irtisanoutuminen, Grundström

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää myöntää eron Päivi Grundströmille Otalammen päiväkodin johtajan virasta 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksa 1.1.2021 alkaen
357/02.05.00/2013
Lanu 01.12.2020 § 59
Elokuun 2020 alusta voimaan tulleista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 12.12.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Lasten ja nuorten lautakunta on antanut 25.2.2020 sitä koskevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan taksan alkaen 1.8.2020. Taksasta on poistettu ylimääräiset asiakashyvitykset koskien kesä-elokuuta ja koulujen loma-aikoja 1.1.2021 alkaen Vihdin kunnanvaltuuston 9.11.2020 talousarviokäsittelyn mukaisesti. Maksut ovat voimassa toistaiseksi.
Taksasta on poistettu seuraava kohta: "Perheille myönnetään vapautus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta vähintään viikon mittaisista ennalta ilmoitetuista
poissaoloista kesäkuukausina 1.6. – 31.8. sekä Vihdin koulujen syys-, joulu- ja talviloma aikoina. Hyvitys myönnetään arkipäiviltä."
Oheismateriaali

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukirje huoltajille 1.1.2021

Liitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksa 1.1.2021 alkaen

Valmistelija

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

Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen taksan 1.1.2021 alkaen.
Taksa pysyy muuten 1.8.2020 voimassa olleen taksan mukaisena, mutta siitä on
poistettu seuraava kohta: "Perheille myönnetään vapautus varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta vähintään viikon mittaisista ennalta ilmoitetuista poissaoloista
kesäkuukausina 1.6. – 31.8. sekä Vihdin koulujen syys-, joulu- ja talviloma aikoina.
Hyvitys myönnetään arkipäiviltä."
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen taksa tulee voimaan 1.1.2021 sillä edellytyksellä että kunnanvaltuuston 9.11.2020 §59 päätös saa lainvoiman ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

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

Liite2

Oheismateriaali

Varhaiskasvatauksen asiakasmaksukirje huoltajille, 1.1.2021
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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: 57
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 ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: 58 , 59

os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti:

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.

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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