
HAMINAN KAUPUNKI

KOKOUSAIKA 3.6.2020klo 16.30 - 17.13

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous, Google Meet

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Hankia Tero
Hytönen Riitta, puheenjohtaja
Laitinen Markku
Posti-Ahokas Heikki
Tuomisalo Tomi

POISSA Honkanen Hannah 
Kauta Sari
Kankala Satu
Virtanen Vili-Valtteri 

VARAJÄSEN Heijari Kalle
Seppälä Jyrki

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Niemi Milko, kaupunginhallituksen edustaja
Koski-Lukkari Liisa, muutosjohtaja, esittelijä
Palmola Tiina, varhaiskasvatuspäällikkö
Hämäläinen Marja, hallinnon asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä
Nordström Ellinoora, nuorisovaltuuston edustaja
Lommi Maaret, kehityspäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-
JOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu Haminan kaupungin 
asianhallintajärjestelmässä puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja 
pöytäkirjanpitäjän toimesta.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA

Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavana päivänä 4.6.2020.

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet sivuilla 5.6.2020 
lähtien.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §
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Hamina/131/2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja yksityisten päiväkotien 
palvelusetelin muutokset 1.8.2020 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2019 
annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista, 1115/2019).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään 
kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä 
maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät 
indeksitarkastukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen
vuosi.
Elokuun 2020 alussa tehtävän indeksitarkistuksen myötä 
varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen 
lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia 
nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. 
Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen 
ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa 
laissa säädetyllä tavalla. Tarkistusperuste on opetustoimen 
hintaindeksin muutos -0,460 % ja ansiotasoindeksin muutos 1,600 %.

MAKSUTAULUKKO 1.8.2020 alkaen

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti: 

Perheen koko Tuloraja €/kk,
josta ei maksua 

Maksu % tulorajan
ylittävältä osalta 

Korkeimman
maksun tuloraja 

1-2 hlöä 2384 10,70 4823 € 
3 hlöä 3008 10,70 5443 € 
4 hlöä 3381 10,70 5816 € 
5 hlöä 3754 10,70 6189 € 
6 hlöä 4126 10,70 6561 € 

KORKEIN MAKSU 288 €

MAKSUTAULUKKO 1.8.2018 alkaen

Perheen koko Tuloraja €/kk,
josta ei maksua 

Maksu % tulorajan
ylittävältä osalta 

Korkeimman
maksun tuloraja 

1-2 hlöä 2102 10,70 4850 € 

30 §

03.06.2020Kasvatus ja koulutus -valiokunta Sivu
PÖYTÄKIRJANOTE

 3



HAMINAN KAUPUNKI

3 hlöä 2713 10,70 5450 € 
4 hlöä 3080 10,70 5800 € 
5 hlöä 3447 10,70 6200 € 
6 hlöä 3813 10,70 6540 € 

KORKEIN MAKSU 289 €

Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksella sovitaan lapsen hoitotunnit

keskimäärin 1 - 20 h/vko varhaiskasvatuksesta 
kuukausimaksu 80 h/kk 60 % täydestä maksusta 173 € (1.8.2020 -> 172,80 €)
keskimäärin 21 - 30 h/vko varhaiskasvatuksesta 
kuukausimaksu 120 h/kk 80 % täydestä maksusta 230 € (1.8.2020 - > 230,40 €)
keskimäärin 31 - 35 h/vko varhaiskasvatuksesta 
kuukausimaksu 140 h/kk 85 % täydestä maksusta 245 € (1.8.2020 -> 244,80 €)
Esiopetuksessa olevalla lapsella keskimäärin 1 -10 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu 40
t/kk 40 % täydestä maksusta 115 € (1.8.2020 -> 115,20 €)

Maksimimaksut 1.8.2018
alkaen

Maksimimaksut 1.8.2020
alkaen

Kuukausimaksu 80 h/kk
60 % täydestä maksusta 173 € 173 €
Kuukausimaksu 120 h/kk
80 % täydestä maksusta 231 € 230 €
Kuukausimaksu 140 h/kk
85 % täydestä maksusta 246 € 245 €
Esiopetuksessa olevalla 
lapsella keskimäärin 1 -10 
h/vko varhaiskasvatuksesta 
kuukausimaksu 40 t/kk 40 % 
täydestä maksusta

116 € 115 €

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinnan 
indeksitarkistus 1.8.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti 
järjestettävää varhaiskasvatusta, mutta Haminassa palvelusetelin 
määrittely lähtee siitä, että perheiden maksut ovat samat sekä 
kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Haminassa on otettu 1.8.2019 käyttöön yksityisen varhaiskasvatuksen 
palveluseteli, jota tarkastetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
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hintaindeksin mukaisesti. Käyttöön otettava palveluseteli pyöristetään 
täyteen euromäärään.
Palvelusetelin hintaa on tavoitteena yhdenmukaistaa Kymenlaaksossa.
Kotka on indeksitarkastuksen perusteella nostanut palvelusetelin arvoa
alla esitetyn mukaisesti. Kymenlaakson kunnissa, joissa palvelusetelin 
arvo on korkeampi, on kaavailtu sen alentamista. 

Palvelusetelin kattohinta kuukaudessa on Haminassa 813 €, kuten 
aiemmin myös Kotkassa. 

Palvelusetelin kattohinnan tarkistusperiaatteena käytetään 
sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin 
yhdistettyä indeksiä (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 14 §, 
3. momentti). Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalvelujen 
ansiotasoindeksin painoarvo on 70 % ja elinkustannusindeksin 30 %. 
Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen 
indeksejä.
Sosiaalipalvelujen muutosprosentti on 4,7% ja painoarvolla 70 % 
vaikutus 3,3 %. Elinkustannusindeksi oli vuonna 2018/2 1935 ja 
viimeisin 2020/2 1969, jolloin muutos 34 ja painoarvolla 30 % vaikutus 
0,53 %. Näiden arvojen yhteenlaskettu vaikutus palvelusetelin 
kattohintaan on 3,8 %, tämä tarkoittaa 31,13 €/kk korotusta 
kattohintaan. Näin ollen yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin 
kattohinta kertoimella 1 (3—6 vuotiaan lapsen kokoaikainen 
varhaiskasvatus) olisi 1.8.2020 alkaen 844 €/kk.
  
Korotuksen vaikutus palvelusetelimenoihin riippuu uudella 
toimikaudelle yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
määrästä ja huoltajien kanssa tehtävien palvelussopimusten 
rakenteesta. Huhtikuun palvelusopimusten pohjalta arvioitavissa olevat 
lisäkustannukset olisivat enintään n. 19 000 € ajalla 1.8- 31.12.2020. 
Tärkeää on turvata yksityisten päiväkotien toimintamahdollisuus. 
Muutos vuodelle 2021 arvioidaan talousarvion valmistelussa.

Kattohinnat määritellään prosenttien avulla seuraavasti: 
 varhaiskasvatus, 141 t/kk - 100% 

 varhaiskasvatus, enintään 81-140 t/kk - 85% 

 varhaiskasvatus, enintään 0-80 t/kk - 50% 

 erityisen tuen tarve, kerroin 1,25 - 1,75

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatus

1.8.2019 €/kk 1.8.2020 €/kk
0 - 80 h/kk 609,75 633,00

81 - 140 h/kk 1036,60 1076,00
yli 141 h/kk 1219,50 1266,00
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Yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus 

1.8.2019 €/kk 1.8.2020 €/kk
0 - 80 h/kk 406,50 422,00

81 - 140 h/kk 691,10 717,00
yli 141 h/kk 813,00 844,00

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola, p. 0400 561386

Muutosjohtajan ehdotus:
Kasvatus ja koulutus -valiokunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut sekä palvelusetelin indeksikorotuksen 1.8.2020 alkaen 
esitetyn mukaisesti.

Kasvatus ja koulutus -valiokunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________ 

Tiedoksi:
toimistosihteeri Ulla-Maija Paananen
yksityiset päiväkodit; Marian Tarha ja Aalto
varhaiskasvatuksen esimiehet
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät

27-28, 31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

29-30

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät

28-30

Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Haminan kaupungin kasvatus ja koulutus -valiokunta
Puistokatu 2, PL 70
49400 HAMINA
Sähköposti: kirjaamo@hamina.fi
Puhelin: 05-749 2500

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä 
halutaan oikaistavaksi sekä ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi 
ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan 
antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Haminan kaupungin kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä.
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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
ja valitusaika

Valitus

Valitusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Pykälät

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta valitusaikaan.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 vaatimusten perustelut
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite). Jos puhevaltaa käyttää 
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. ¨

Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä, milloin 
valittaja on saanut päätöksen tiedoksi sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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