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oli kotona ja poissa hoidosta ke-
säkuun maksuhyvityksen aikana ja
vastaavasti heinäkuussa hoidossa,
kun lapsilta ei muutenkaan peritä
hoitomaksua.

– Tästä johtuen henkilökunnan
lomia ei saatu sijoitettua järke-

västi, mikä oli säästöjen tarkoi-
tus, Vuorela sanoo.

Päivähoitomaksuja peritään vain
11 kuukaudelta, eli heinäkuu on
yleensä ilmainen kuukausi.

Jos lapsi on poissa jonkin muun
kuukauden, häneltä peritään vain
puolet hoitomaksuista. Jo yksi päi-
vähoitopäivä voi tuoda täyden
maksun.

Aluejohtaja uskoo, että kunta
voi saada loma-ajan päivähoidos-
ta säästöjä vain kesähoitoa keskit-
tämällä tai lupaamalla maksuhy-
vityksiä kahden perättäisen kuu-
kauden poissaolosta.

MYÖS KEMI luopui maksuhyvityk-
sistä hyödyttöminä.

Päiväkodin johtaja Riitta Hei-
nonen sanoo, että hyvitys toi
paljon paperitöitä, mutta ei juu-
ri säästöjä.

– Tämä on toinen kesä, ettei

maksuhyvitystä tule. Ajattelim-
me, että se vaikuttaa lasten mää-
rään, mutta ei se suuresti vaikuta.
Enemmän vaikuttaa se, että van-
hemmat varaavat hoitopaikkoja,
mutta lapsi ei kuitenkaan tule hoi-
toon, Heinonen kertoo.

Lapsia on vähän hoidossa ke-
sällä, vaikka maksuhyvitystä ei
olekaan.

– Suuntaus on tämä, että lapsil-
le yritetään järjestää hyvin pitkät
kesälomat. Olemme vähentäneet
päivystäviä päiväkoteja tästä syys-
tä, Heinonen sanoo.

Päiväkodin johtaja muistuttaa,
ettei kaikilla vanhemmilla ole mah-
dollisuuksia olla lomalla. Esimer-
kiksi opiskelijavanhemmat ovat ke-
sän töissä.

– Kyllä lapsilla on mukavaa päi-
väkodin kesäpäivystyksessäkin,
sanoo päiväkodin johtaja Riitta
Heinonen.
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Tamperelaisen Tea Tavisalon ke-
säloma alkoi jo toukokuun viimei-
sellä viikolla. Pian nelivuotias Tea
palaa päiväkotiin elokuun puoles-
sa välissä.

– Ihanaa, että lapsilla on pitkä ke-
säloma, vaikka aikamoista sump-
limista tämä on, äiti Sani Tavisa-
lo sanoo.

Tea ja Kia, 9, olivat ensin kaksi
viikkoa lähellä asuvan isänsä luo-
na. Sitten heitä hoitivat mummi ja
pappa, jonka jälkeen taas isä kaksi
viikkoa. Nyt äiti Sani Tavisalo on
kuukauden lomalla. Tämän jälkeen
mummo on luvannut hoitaa tyttö-
jä kahden viikon ajan.

– Olen kiitollinen, että isovan-
hemmat auttavat meitä.

Vaikka Tea on poissa päiväkodis-
ta koko kesän, perhe ei saa maksu-
hyvityksiä.

– Ilmoitin poissaolosta liian
myöhään, koska omat lomani sel-
visivät vasta toukokuussa. En ha-
lua kuitenkaan viedä Teaa varahoi-
toon, koska Kia sairasti usein va-
rahoidossa ollessaan.

Kialla on ykköstyypin diabetes,
eikä äiti jätä häntä mielellään vie-
lä koko päiväksi yksin. Tean pitkä
loma tuo seuraa myös isosiskolle.

– Meillä on Särkänniemen kau-
sikortit, ja olemme käyneet siellä
jo viisi kertaa. Tänään voisi taas
mennä ainakin pariksi tunniksi,
Kia riemuitsee.

”Kesä on aikamoista
sumplimista”

FAKTA

Poissaolot piti ilmoittaa keväällä

Rovaniemi: Maksuvapaat kuu-

kaudet saa joko yksittäiseltä

kuukaudelta tai kaikilta kuukau-

silta kesä–elokuussa.

Kajaani: Maksuhyvityksiä kesä–

heinäkuussa.

Pori: Vanhemmat voivat valita

maksuttomiksi joko kaikki kolme

tai kaksi perättäistä kuukautta.

Oulu: Ei hoitomaksuja, jos perhe

järjestää itse lapsensa hoidon

kesä–elokuussa vähintään kuu-

deksi yhtäjaksoiseksi viikoksi.

Tampere: Perheet voivat valita

maksuttoman kahdeksan viikon

lomajakson 2.6.–31.8.

Kokkola: Päivähoidosta ei peritä

maksua, jos lapsi on poissa kaikki

kolme kesäkuukautta tai kaksi

perättäistä kuukautta.

Vaasa: Maksuhyvityksen saa,

jos lapsi on poissa sekä kesä-

että heinäkuun. Elokuun lasku

puolittuu, jos on poissa hoidosta

1.–15.8.

Helsinki: Maksu hyvitetään

jokaisesta viiden viikon ylittäväs-

tä poissaoloviikosta. Kymmenen

viikon poissaolosta hyvitetään

heinäkuun hoitomaksu ja 5

viikkoa.

Kemi, Tornio ja Seinäjoki: ei

maksuhyvityksiä.
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•  Rantatunnelin työmaa-alu-
eella sattui tiistaina yöllä on-
nettomuus, jos kuorma-auto
törmäsi Naistenlahden ylikul-
kusiltaan. Rantatunnelin hank-
keen apulaisprojektipäällikkö 
Mauri Mäkiaho kertoo suur-
onnettomuuden olleen lähellä,
sillä kuorma-auton hytin katto
osui hyvin lähelle putkea, jos-
sa kulkee maakaasua Naisten-
lahden voimalaitokselle. Koh-
ta johon kuorma-auton katto 
osui jäi vain noin metrin pää-
hän kaasuputkesta.

– Siinä tapahtui läheltä piti
tilanne ja seuraukset olisivat

voineet olla vakavat, jos katto
olisi halkaissut putken, sanoo
Mäkiaho.

Poliisin tilannekeskus sai ta-
pahtumasta hälytyksen kello 2.

Naistenlahden tunnelityö-
maalta kuljetetaan louhosai-
nesta Ranta-Tampellan täyttö-
alueelle. Kuorma-auto tyhjensi
lavan, mutta tuntemattomas-
ta syystä auton lastauskippi jäi
ylös ja sillan alituksen kohdalla
pystyyn nousseen kuorma-au-
ton ohjaamon katto osui sillan
alakulmaan.

Kuljettaja loukkasi onnetto-
muudessa jalkansa sekä päänsä
ja selvisi tilanteesta muutaman
päivän sairauslomalla. Tapah-
tumahetkellä paikalla ei ollut
muita ihmisiä, mutta toinen au-
tonkuljettaja saapui nopeasti
paikalle ja vei loukkaantuneen
kuljettajan ensiapuun Acutaan.

Sisä-Suomen poliisi tutkii
asiaa ja siitä on on tehty rikos-
ilmoitus liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta.

TUNNELITYÖMAALLA onnettomuudessa ollut kuorma-auto.

Tunnelityömaan
kuorma-auto törmäsi
Naistenlahden ylikulku-
siltaan ja osui lähelle
maakaasuputkea.

Auto kolaroi
tunnelityömaalla

Kesällä saatavat
maksuhyvitykset
ovat innostaneet
monia pitämään lapset
poissa päiväkodeista.

Tampereella jo
34 prosenttia lapsista
on kesäisin poissa
päiväkodista kahden
kuukauden ajan.

Aamulehti, STT

•Helsinkiläinen Teemu Roi-
vainen valittiin vuoden 2014
tangokuninkaaksi. Kuninkuus
ratkesi finaalissa Seinäjoella jär-
jestetyssä finaalissa myöhään 
torstai-iltana. Tangokuningat-
taren titteli ratkeaa lauantaina.

Helsingistä kotoisin oleva
Roivainen osallistui kisaan en-
simmäistä kertaa. Toiseksi ki-
sassa sijoittui äänekoskelainen
Leif Lindeman.

Seinäjoella järjestettyyn fi-
naaliin osallistuivat Teemu Roi-
vaisen lisäksi Jarkko Honka-
nen, Juha Hautaluoma, Jar-

no Kokko, Leif Lindeman ja 
Mikko Mäkeläinen. Kuusikosta
neljä pääsi jatkoon yleisöään-
ten perusteella. Eniten yleisö-
ääniä sai Leif Lindeman, toi-
seksi eniten Mikko Mäkeläinen.
Kolmanneksi eniten ääniä tuli
Roivaiselle. Neljänneksi eniten
ääniä sai Juha Hautaluoma.

Tangokuningas ja -kunin-
gatar valitaan Seinäjoen tan-
gomarkkinoiden yhteydessä.
Tapahtuva viettää tänä vuon-
na 30-vuotisjuhlaansa. Ensim-
mäinen tangokuningas valittiin
vuonna 1985 ja vuodesta 1987
lähtien on kilpailtu myös tan-
gokuningattaren tittelistä.

Teemu Roivainen
tangokuninkaaksi

Yksityisautoilulta kesäkuun lopussa
suljetun Hämeenkadun itäpäässä on
edelleen paljon luvatonta liikennettä.
Poliisi on tähän asti puuttunut tapa-
uksiin lähinnä neuvoin ja ohjein. Nyt
poliisi tiukentaa suhtautumistaan, ja

jatkossa liikennemerkkien noudatta-
matta jättämisestä pääsääntöisenä
seuraamuksena on rikesakko. Hämeen-
kadulla katuosuudella Hatanpään val-
tatie–Rautatienkatu sallitaan vain lin-
ja-autoajo, taksiliikenne ja huoltoajo.

Hämeenkadulla rapsahtaa jo sakko
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