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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.8.2021 ALKAEN
Sivltk 24 §

Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta
päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin
sovelletaan
varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakia
(1503/2016). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja,
joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä
lainkaan.
Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina
huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden
kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35
tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.
Muutokset tulorajoihin ja asiakasmaksuihin 1.8.2021 alkaen
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).
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen
osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40
prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta

./.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Tulorajat 1.8.2021 alkaen
PerTuloraja Tuloraja Maksu
Maksu
Maksu
Maksu
Y
heen
1.8.202 1.8.2021 alkaen
alkaen
288€, jos
288€, jos
henki- l0 eueuroa/kk 27€, tulot 27€, tulot tulot
tulot
i
lömää- roa/kk
vähintään vähintään enemmän enemmän
rä
€/kk
€/kk
kuin €/kk
kuin €/kk
k
1.8.2020
1.8.2021
1.8.2020
1.8.2021
u
2
2 798
2 388
3 050
4 823
5 485
u 2 136
s
3
i 2 756
3 610
3 008
3 862
5 443
6 297
h
4
e 3 129
4 099
3 381
4 351
5 816
6 786
n
5
k
3 502
4 588
3 754
4 840
6 189
7 275
i
s
6
5 075
4 126
5 327
6 561
7 762
e 3 874
n
Perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa.
Enimmäismaksut 1.8.2021 alkaen
Varattu hoitoaika keskimäärin
M
viikossa
u
u
1. vähintään
t
35 tuntia
o
2. ylik27 tuntia – salle 35
tuntiae
3. ylin20 tuntia – enintään
27 tuntia
t
4. enintään
a
20 tuntia
l

Kuukausimaksu
prosentteina
tulojen ja perhekoon mukaisesta
enimmäismaksusta
100 %

Varattu viikoittainen Enimmäismaksu
hoitoaika yhteensä
(1.lapsi/2. lapkalenterikuukaudessa si./3.lapsi)
147 – 210 tuntia

288€/115€/58€

85 %

114 – 146 tuntia

245€/98€/49€

70 %

85 – 113 tuntia

202€/81€/40€

60 %

84 tuntia

173€/69€/35€

Muutoksen taloudelliset vaikutukset
Muutoksen johdosta maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 26 prosenttia vuoden 2020 asiakasmaksutuottoihin verrattuna.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Muutoksen vaikutuksia kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa
suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella tehtävät
muutokset tulorajoihin sekä toisesta lapsesta perittävään varhaiskasvatusmaksuun esittelytekstin mukaisesti.
- että Pornaisissa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset
huomioidaan kunnallista varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä samojen periaatteiden mukaisesti kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_______________________________________
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YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN TUKEMINEN 1.8.2021 ALKAEN/MUUTOKSET
KUNNALLISEEN SISARUSLISÄÄN SEKÄ AIKAISEN AAMUTOIMINNAN MAHDOLLIS
TAMINEN OSTOPALVELUNA
Sivltk 25 §

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädetään
lakisääteisen yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän perusteet ja määrät. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi
kunnat voivat harkintansa mukaan maksaa kuntalisää. Pornaisten kunnan
hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää toiminnassa
noudatettavista perusteista, toimintaperiaatteista, suunnitelmista ja yleisistä ohjeista.
Kunnallisten varhaiskasvatuksen maksujen muuttuessa on tehtävä vastaavat korotukset yksityisen hoidon tuen kuntalisiin tavoitteen ollessa pitää yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset vähintään ennallaan. Kunnallisen varhaiskasvatuksen sisarusvähennys muuttuu 1.8.2021
alkaen 2. lapsen osalta siten, että maksu voi olla enintään 40% 1. lapsen
maksusta. (31.7.2021 saakka 50%). Tämä tarkoittaa sitä, että 2. lapsen
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu pienenee 1.8.2021 alkaen 29€.
Sisaruslisän suuruus on tällä hetkellä 145€/kk. Toimintaedellytysten pitäminen nykyisellä tasolla edellyttää vähintään kunnallisen varhaiskasvatusmaksun suuruista korotusta yksityisen hoidon tuen kunnalliseen sisaruslisään.
Sisaruslisän korotus ei edellytä talousarvion muutosta, sillä ensimmäisen
osavuosikatsauksen mukaan tehtävän arvion perusteella kustannukset
voidaan kattaa talousarvion mukaisesti, koska yksityisen hoidon tuella
olevien lasten määrä on vähentynyt alkuvuodesta arvioitua enemmän.
Lisäksi toimintakauden 2021-22 varhaiskasvatusta suunniteltaessa on
noussut esille tarve mahdollistaa kunnallista täydentävää varhaiskasvatusta tukeva aikaisen aamun varhaiskasvatus ostopalveluna myös yksityisten toimijoiden järjestämänä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

korottaa yksityisen hoidon tuen kunnallista sisaruslisää 30€/kk
siten, että lisä on 175€/kk 1.8.2021 alkaen
että yksityisessä varhaiskasvatuksessa tapahtuvasta kunnallista
täydentävää varhaiskasvatusta laajentavasta aikaisen aamun varhaiskasvatuksesta (esim. arkisin klo 6-8.30 sis. aamupalan) maksettava ostopalvelukorvaus on 200€/kk/lapsi, joka maksetaan
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palveluntuottajalle kuntakohtaisten lisien maksatuksen yhteydessä.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2021/ OSAVUOSIKATSAUS 1
Sivltk 26 §
Liite 11

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2021 on liitteenä 11.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti.
Sivistystoimen osavuosikatsauksessa on esitetty tulosalueittain arvioita
talousarvion toteutumisesta. Toimialan talousarvioon esitetään toimintamenoihin lisäystä 24.000€ euroa ja toimintatuloihin 50.190€ euron lisäystä hanketoiminnasta ja kotikuntakorvausten muutoksista johtuen.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.31.3.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi sivistyslautakunta esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________
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VUONNA 2020 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Sivltk 27 §
Sivistyslautakunta on palkinnut menestyneitä urheilijoita ja joukkueita
kannustestipendeillä. Menestyneiden urheilijoiden palkitsemisessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää palkitsemissääntöä
(27.10.2016 siv.ltk 90 §). Palkitsemissäännön mukaan stipendi voidaan
myöntää palkkiona menestyksestä tai kannustusstipendinä lahjakkaalle
ja hyvää urheiluhenkeä ja esimerkkiä osoittaneelle aktiiviselle urheilijalle. Urheilijan tulee olla kirjoilla Pornaisissa. Kannustusstipendin yläikäraja on 27 -vuotta. Sivistyslautakunta jakaa muiden huomionosoitusten
lisäksi vuosittain tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle Pornaislaista liikuntaa ja liikuntakulttuuria merkittävästi edistäneelle aktiiviselle
seuratoimijalle.
Hakemuksia saapui vain yksi.
Avustussääntö lähetetään tiedoksi liitteenä ilman liitenumeroa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta palkitsee aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020 menestyneitä alle 28-vuotiaita urheilijoita, menestyneitä joukkueita ja seuratoimijoita kannustestipendein alla olevan esityksen mukaisesti.

Nimi
Juuso
Hava

Seura
Kenttäurheilijat-58

Laji
Yleisurheilu

Sarja Saavutus/perusteet
M19 SM-hopea viestijuoksu
3x800m

Esitys
300€

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö 0400
937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päättää palkita Juuso Havan 300€:n kannustestipendillä esityksen mukaisesti.
________________________________________________________
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LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖTÄ TEKEVIEN YHDISTYSTEN/YHTEISÖJEN TOIMINTAAVUSTUKSIEN JAKAMINEN POIKKEUKSELLISESTI HARKINNANVARAISESTI KORONAVIRUSTILANTEESTA JOHTUEN
Sivltk 28 §
liite 12

Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta
päättää toimialansa osalta palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista. Sivistyslautakunta on päättänyt liikunta- ja nuorisotyötä tekevien
yhdistysten/yhteisöjen toiminta-avustusten jakamisesta kokouksessaan
26.5.2016 §49.
Pornaisten sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustusta pornaislaisille yhteisöille ja yhdistyksille, jotka tekevät työtä laaja-alaisesti
kuntalaisten hyvinvoinnin, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla.
Edellä mainituille tahoille myönnetään tukea sellaiseen toimintaan, joka
tukee merkittävästi vapaa-aikapalvelujen työtä liikunta- ja nuorisolain
edellyttämällä tavalla.
Toiminta-avustukset jaetaan avustussäännösten perusteella edeltävän kalenterivuoden toimintakertomuksen pohjalta. Vuonna 2020 koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus
yhdistysten toiminnan järjestämisen mahdollisuuksiin. Vaikutusten laajuus on ollut riippuvainen järjestettävästä toiminnasta, eli vaikutusten
määrä ei ole kaikkien yhdistysten välillä yhtenevä tai suoraan vertailtavissa. Tästä syystä jakoperusteiden mukaan tapahtuva avustusten jakaminen tarkoittaisi käytännössä että osa yhdistyksistä kärsisi merkittävästi
esim. kunnan toteuttamasta salitoiminnan sulkemisesta tai muista rajoitusten aiheuttamista vaikeuksista toiminnan järjestämisessä.
Avustusten jakaminen poikkeuksellisesti kokonaan harkinnanvaraisesti
mahdollistaisi koronasta aiheutuvien vaikutusten huomioimisen avustuksia jaettaessa. Tarkoituksena on, että seuroilta pyydetään edelleen hakemukset ja tiedot toiminnan järjestämisestä, jotta voidaan arvioida pandemian vaikutuksia yhdistystoiminnan järjestämiseen. Tulee myös varmistaa että avustuksia ei makseta kohtuuttomasti niissä tapauksissa, joissa yhdistyksille ei ole muodostunut aiempien vuosien tapaan tosiasiallisia kuluja yhdistystoiminnasta. Lisäksi avustuksia myönnettäessä on
huomioitava, mikäli yhdistyksen/yhteisön toiminta ja/tai kulut supistuvat
voimakkaasti vuodelle 2021. Esimerkiksi kunta ei ole perinyt salimaksuja, mikäli saleja ei ole pystynyt lainkaan käyttämään rajoitusten vuoksi.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää, että
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liitteen 12 periaatteiden mukaiset liikunta- ja nuorisotyötä tekevien yhdistysten/yhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan poikkeuksellisesti kokonaan harkinnanvaraisesti vuonna 2021.
avustusta hakevien yhdistysten on kuitenkin toimitettava tiedot toiminnastaan avustusperiaatteiden mukaisesti tarpeen arvioinnin vuoksi
harkinnanvaraisuus toteutetaan siten, että jaossa huomioidaan koronaviruksesta johtuvien rajoitusten aiheuttamat esteet toiminnan järjestämiselle.
toimitilojen kunnossapito ei kuulu varsinaisen toiminnan kuluihin.
yhdistykselle/yhteisölle ei saa muodostua nettotuottoa kunnan jakamien avustusten perusteella vuodelle 2021
yhdistysten/yhteisöjen tulee toimittaa tilinpäätöstiedot ja selvitys avustuksen käytöstä viimeistään seuraavan vuoden hakemuksen yhteydessä
tai erikseen 15.5.2022 mennessä. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu peritään maksettu avustus takaisin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
______________________________
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 28 §
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 10.3.21Työpajatoimintaan vuodelle 2021 saatu valtionavustus 20.000€
Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Viranhaltijapäätökset tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Saatu avustus merkittiin tietoon saatetuksi.
___________________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk 29 §



Haaste kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen toimintaan
Keusoten ja Pornaisten kunnan miniseminaari ma 17.5.2021 klo
8.30-11.30, osallistujat

Keskusteltiin kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen toimintaan liittyvästä
haasteesta. Esille tuotiin mm. olemassa olevista käytänteistä tiedottaminen sekä toivottiin haasteen eteenpäin viemistä muille toimijoille kunnassa.
Keusoten ja Pornaisten kunnan miniseminaarin osallistuvat Jari Wäre,
Terhi Niinikoski, Ninna Mäenpää sekä Erja Palviainen sekä mahdollisuuksien mukaan Mira Ohvo-Harhakoski. Miniseminaariin voi osallistua, vaikka ei olisi ennakkoon ilmoittautunut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

47
Sivistyslautakunta
5.5.2021
31 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
26, 29-31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
24,25,27,28

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
24,25,27,28

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

