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KOKOUSAIKA 28.4.2021 klo 16.30 - 17.53

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous, Google Meet

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Hankia Tero
Honkanen Hannah
Hytönen Riitta, puheenjohtaja

Kauta Sari
Laitinen Markku
Posti-Ahokas Heikki
Tuomisalo Tomi

POISSA Kankala Satu Virtanen Vili-Valtteri

VARAJÄSEN Heijari Kalle Seppälä Jyrki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR
Niemi Milko, kaupunginhallituksen edustaja

Koski-Lukkari Liisa, muutosjohtaja, esittelijä
Palmola Tiina, varhaiskasvatuspäällikkö
Hämäläinen Marja, hallinnon asiantuntija,
pöytäkirjanpitäjä Lommi Maaret,
kehityspäällikkö

JOITUS JA VARMENNUSPöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu Haminan kaupungin
asianhallintajärjestelmässä puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja
pöytäkirjanpitäjän toimesta.

PÖYTÄKIRJAN

TARKASTUSAJANKOHTAPöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavana päivänä 29.4.2021

PÖYTÄKIRJAN

NÄHTÄVÄNÄPITOPöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet sivuilla 30.4.2021  lähtien.
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33 §
Kokouksen laillisuus ja

päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
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Hamina/95/2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
35 §

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että
asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia



tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja
alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40
prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena

oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

MAKSUTAULUKKO 1.8.2020 alkaen

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella
prosenttiperusteisesti:

Tuloraja €/kk,
josta ei maksua

Maksu %
tulorajan

ylittävältä osalta

Korkeimman
maksun tuloraja

1-2 hlöä 2136 10,70 4823 €

3 hlöä 2756 10,70 5443 €

4 hlöä 3129 10,70 5816 €

5 hlöä 3502 10,70 6189 €

6 hlöä 3874 10,70 6561 €

MAKSUTAULUKKO 1.8.2021 alkaen

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella
prosenttiperusteisesti:

Tuloraja €/kk,
josta ei maksua

Maksu %
tulorajan

ylittävältä osalta

Korkeimman
maksun
tuloraja

1-2 hlöä 2798 10,70 5485 €

3 hlöä 3610 10,70 6297 €

4 hlöä 4099 10,70 6786 €

5 hlöä 4588 10,70 7275 €

6 hlöä 5075 10,70 7762 €

Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksella sovitaan lapsen hoitotunnit.

Korkein maksu keskimäärin 1 - 20 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu 80 h/kk 60 % täydestä maksusta

173 €

keskimäärin 21 - 30 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu 120 h/kk 80 % täydestä maksusta 230 €
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keskimäärin 31 - 35 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu 140 h/kk 85 % täydestä maksusta 245 €

keskimäärin yli 36 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu yli 141 h/kk 100 % täydestä maksusta 288 €

lisäksi esiopetuksessa olevalla lapsella keskimäärin 1 -10 h/vko varhaiskasvatuksesta kuukausimaksu 40 t/kk

40 % täydestä maksusta 115 €

1. Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha 5 % lisätään
bruttopalkkaan. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Työttömyyskorvaus ja työllisyyskurssin koulutustuki huomioidaan

tuloksi.
Yrittäjällä, jolla ei ole ilmoitettavaa tuloa, otetaan huomioon tulo,
jonka he ovat ilmoittaneet yrittäjien eläkevakuutuksen
maksuperusteeksi. Ellei sitä ole ilmoitettu, työttömyysturvan
perusturvaa vastaava tulo. Metsätulona otetaan huomioon varojen
arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu
metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna
metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja
metsätalouden korot.

Mikäli huoltajat ovat antaneet virheellisiä tietoja, maksu voidaan
oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

2. Maksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toistaiseksi voimassa
olevaksi. Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken
kalenterikuukauden, laskutetaan hoitosuhteen voimassaolevien

päivien mukaan. Kuukausimaksun jakajana käytetään 20 päivää.
Olennaisen muutoksen yhteydessä esim. perhekoon muutos,

työpaikan vaihdos, tarkistetaan maksu seuraavan kuukauden alusta
Mikäli perheen tulot muuttuvat maksun perusteena olevista tuloista

10 %, määritetään uusi maksu seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos perheen tuloja ei ilmoiteta annettuun määräaikaan mennessä,
peritään enimmäismaksu.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu voi olla
enintään 288 €. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 %
ensimmäisen lapsen maksusta enintään 115 € kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen
maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin

varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.
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3. Maksu laskutetaan 11 kuukaudelta toimintavuodessa 1.8. - 31.7.
Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli siihen mennessä on
laskutettu 11 kuukautta.

Maksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on
varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja
ennalta ilmoitettuja poissaoloja on vähemmän kuin ¾ maksun
perusteena olevien hoitotuntien määrästä.

Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta
toiseen, mikäli varhaiskasvatus jatkuu katkeamatta.
Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, maksu
puolittuu. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, kun lapsi on poissa
varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Huoltajilla on
velvollisuus huolehtia tiedottamisesta.

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja
myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu
ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista,
lapsen huoltajilta peritään puolet kuukausimaksusta.

4. Vähäisemmän hoidon sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään
kolmen kuukauden ajaksi. Laskutus tehdään varattujen hoitotuntien
perusteella

5. Kun lapsen vakituinen varhaiskasvatuspaikka ei ole käytettävissä ja
huoltajat järjestävät varahoidon itse, hyvitetään päivät maksussa,

mikäli varattuja hoitotunteja on käyttämättä. Peruutusilmoitus
sovitusta varahoidosta on tehtävä kaksi viikkoa ennen hoidon

tarvetta. Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, varahoito laskutetaan.

Jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa
ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä
paikasta periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot
olisivat niin  pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua,
voidaan  käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet
pienimmästä perittävästä maksusta.

6. Huoltajat voivat irtisanoa lapsen hoitosuhteen huhtikuussa erikseen
ilmoitettavaan päivämäärään mennessä 1 - 3 kalenterikuukaudeksi
ajalla 1.6. - 31.8. menettämättä varhaiskasvatuspaikkaa.

7. Maksu tilapäisestä hoidosta voidaan periä, jos lapsella on 1 - 5
hoitopäivää kuukaudessa. Maksu on 16 € päivä yli 5 tunnin
hoidosta ja 10 € enintään 5 tunnin päivästä.

8. Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuminen on
maksutonta. Jos lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee

varhaiskasvatusta, maksu peritään sovittujen hoitotuntien mukaan.
Varhennetun oppivelvollisuuden 11 vuotta piiriin kuluvalla sekä
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koululykkäyksen saaneella maksut menevät esiopetuksen
maksujen periaatteiden mukaan.

9. Varhaiskasvatus on maksutonta kehitysvammaiselle lapselle, jolla
on asiantuntijalausunnon mukaan tarvetta varhaiskasvatukselle

ainoastaan kuntoutuksellisista syistä. Vammaiselle lapselle
päiväkodissa järjestetty peruskouluopetus on maksutonta.

10.Avoin varhaiskasvatus ei ole varhaiskasvatuslain mukaista
toimintaa, joten kunta voi määrittää sen maksut. Seurakunnan
kanssa yhteistyössä järjestetyt kerhot ovat maksuttomia.
Linnoituksen päiväkodissa toimivien avoimen varhaiskasvatuksen
kerhojen maksut ovat kerran viikossa kokoontuvassa kerhossa 17
€ / kk, kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa 25 € / kk, kaksi kertaa
viikossa (3 h) 35 € /kk ja kolme kertaa viikossa 45 € / kk.

Jos perheen tulot jäävät alla olevan taulukon mukaisen tulorajan alle,
maksua ei peritä.

Perhekoko tuloraja 1.8.2021 alkaen

2 hlö 2798 €/kk

3 hlö 3610 €/kk

4 hlö 4099 €/kk

5 hlö 4588 €/kk

6 hlö 5075 €/kk

PALVELUSETELIN KATTOHINNAT

Palveluseteli maksetaan yksityiselle päiväkodille. Palvelusetelin
kattohinnasta vähennetään perheen omavastuuosuus.
Omavastuuosuus määräytyy samoin perustein, kun kunnallinen
varhaiskasvatusmaksu. Asiakasmaksujen pieneminen lisää
palveluseteliin varattavaa määrärahaa.

Yli 3-vuotiaiden palvelusetelin kattohinnat

1.8.2020 1.8.2021

0 - 80 h/kk 422 € 422 €

81 - 140 h/kk 717 € 717 €

yli 141 h/kk 844 € 844 €



Alle 3-vuotiaiden palvelusetelin kattohinnat

1.8.2020 1.8.2021

0 - 80 h/kk 633 € 633 €

81 - 140 h/kk 1076 € 1076 €

yli 141 h/kk 1266 € 1266 €
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Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola,
p. 0400 561386.

Muutosjohtajan ehdotus:
Kasvatus ja koulutus -valiokunta päättää hyväksyä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksut esitetyn mukaisesti.

Kasvatus ja koulutus -valiokunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Tiedoksi:
varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
varhaiskasvatusyksikön johtajat



Ote on lähetetty Haminan kaupungin asianhallintajärjestelmästä.
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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

33 - 34, 37 - 42

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

Pykälät

35 - 36



OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät

35 - 36

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 16.00 mennessä. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen jättöpäivä on perjantai,
silloin oikaisuvaatimus on jätettävä 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.


