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Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Ilomantsin varhaiskasvatuksessa asiakkaana olevan lapsen huoltajat ovat
29.8.2021 lähettäneet varhaiskasvatuksen maksuperusteita sekä toisaalta
lapsen terveydentilan arviointia koskevan kirjeen hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajalle, varhaiskasvatuksen esimiehelle ja sivistysjohtaja-lukion
rehtorille.
Kirjeessä todetaan, että leikki-ikäisen vanhempi joutuu olemaan viikkoja
pois töistä lapsen vuotavan nenän ja niiskutuksen takia, koska lapsi
sairastaa useita hengitystieinfektiota vuodessa. Kirjeessä pohditaan,
luotetaanko varhaiskasvatuksessa vanhempien kykyyn arvioida oman
lapsensa terveydentilaa ja toisaalta sitä, millä perusteella 1.8.2021 palattiin
normaaleihin hyvinvointilautakunnan päättämiin maksuperusteisiin, kun
Pohjois-Karjala on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa.
Toimielimen toimivallasta ja sen edelleen siirtämisestä alaiselleen
viranomaiselle päätetään Ilomantsin kunnan hallintosäännössä.
Hyvinvointilautakunnan voimassa olevan delegointipäätöksen (14.12.2017
37 §) mukaan päätösvalta varhaiskasvatusmaksujen harkinnanvaraisesta
ja tilapäisestä alentamisesta on varhaiskasvatuksen esimiehellä. Kyseinen
delegointipäätös on voimassa, kunnes hyvinvointilautakunta päättää
uusista delegoinneista.
Ilomantsissa varhaiskasvatusmaksujen harkinnanvaraisesta ja tilapäisestä
alentamisesta päätettiin 18.3.2020, kun hallitus oli antanut suosituksen
hoitaa lapsia kotona, jos se on mahdollista. Maksukäytäntöä muutettiin
niin, että hoitomaksu perittiin vain käytetyiltä ajoilta eikä varauksien
mukaan. Päätöksiä hoitomaksun alentamisesta on tehty muutamaksi
kuukaudeksi kerrallaan talvikaudella. Viimeisin päätös on olut voimassa
31.5.2021 saakka. Kesäajat (1.6. – 31.8.) on noudatettu tavanomaista
maksukäytäntöä, jonka mukaan maksu peritään varattujen aikojen
perusteella.
Uuden toimintakauden alussa varhaiskasvatuksen esimies ja
sivistysjohtaja–lukion rehtori linjasivat, että koska suositus hoitaa lapsia
kotona ei ole enää voimassa, otetaan 1.8.2021 lähtien käyttöön
hyvinvointilautakunnan 26.5.2021 17 §:ssä päättämät uudet
varhaiskasvatusmaksut. Elokuussa on vielä voimassa kesäajan
maksukäytäntö.
Edelleen ovat voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Siun
soten ohjeet, joiden mukaan oireisena ei mennä varhaiskasvatukseen eikä
kouluun. Varhaiskasvatukseen tulevan lapsen terveydentilaa arvioivat
pääasiassa huoltajat, mutta jos hoitajat huomaavat lapsen olevan oireinen,
he pyytävät huoltajia hakemaan lapsen kotiin. Ohjeistuksilla pyritään
torjumaan sekä korona- että muita tartuntoja ja karanteeniin johtavia
altistumisia.

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta
1. päättää merkitä huoltajien kirjeen tiedokseen ja
2. toteaa, että delegoinnit ovat voimassa sinne saakka, kunnes lautakunta
päättää uusista delegoinneista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjeen lähettäneet huoltajat
2. Varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio

