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HAKU VARHAISKASVATUKSEEN 
Hakemukset varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti; http://www.masku.fi/varhaiskasvatus/paivahoitoon-
hakeminen/ 

Hakukaavakkeita saa myös edelleen varhaiskasvatus- ja opetustoimistosta, kunnanvirastosta, varhaiskasva-
tusyksiköistä ja osoitteesta www.masku.fi/lomakkeet. Hakemus palautetaan varhaiskasvatustoimistoon. 
Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisissä tapauk-
sissa (vanhemman työllistyminen tms.) kunta pyrkii järjestämään hoitopaikan kahden viikon kuluessa hake-
muksen jättämisestä. 
 
Vanhemmat voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä kunnan hyväksymään yksityiseen 
päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin. Haku tapahtuu samasta linkistä, mutta valinta kohtaan palveluseteli. 
Maskun kunnan hyväksytyt palvelusetelituottajat löytyvät kunnan nettisivuilta.  
 
Lisätietoja: www.masku.fi/varhaiskasvatus/paivahoitoon-hakeminen/ 
 
SUBJEKTIIVINEN VARHAISKASVATUSOIKEUS 
Toisen tai molempien vanhempien tai muiden huoltajien ollessa kotona (esim. työttömyys, hoitovapaa) lap-
sella on oikeus päivähoitoon 20 tuntia viikossa (Varope 15.12.2015 § 175). 
 
Päiväkodeissa osapäiväistä varhaiskasvatusta toteutetaan 4 h/pv viitenä päivänä viikossa, niin että neljän 
tunnin toiminta-aika ajoittuu 7.30 - 12.00. Arkipyhiä ei korvata muina päivinä. Osaviikkoista varhaiskasva-
tusta (20 h/vk) toteutetaan siten, että hoitopäivät (8 h/pv) ovat kaksi ja kolme päivää vuoroviikoin. Kahdeksan 
tunnin hoitopäivän ajankohta tulee olla klo 7.30-16.30 välillä. Arkipyhiä ei korvata muina päivinä. Hoitosopi-
mukseen kirjataan hoitosuhteen alkaessa varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa sovitut käytännöt. (Varope 
24.4.2018 § 64) 
 
Perhepäivähoidossa ei pääsääntöisesti järjestetä 20 h/vk hoitoa. 
 
Vaihtoehtona suosittelemme perheille avoimia varhaiskasvatuspalveluja. 
www.masku.fi/varhaiskasvatus/avoimet-varhaiskasvatuspalvelut/ 
 
PÄÄTÖS HOITOPAIKASTA 
Hoitopaikan valinnassa pyritään aina huomioimaan vanhempien toiveet. Päätös hoitopaikasta lähetetään 
sähköisesti eAsiointiin tai vaihtoehtoisesti kotiin postitse. Tiedon saapumisen jälkeen vanhemmilla on kaksi 
viikkoa aikaa ilmoittaa paikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta.  
Kotihoidontukea ei makseta lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka (poikkeuksena leikkitoi-
minta). Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa Kelaan, kun lapsi siirtyy kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen pii-
ristä varhaiskasvatukseen tai peruskoululain mukaiseen esiopetukseen.  
Mikäli myöhemmässä vaiheessa haluat anoa siirtoa toiseen hoitopaikkaan, voit jättää varhaiskasvatuksen 
siirtohakemuksen. Siirtohakemus käsitellään 4 kk kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. 

Päätös palvelusetelistä lähetetään perheelle, jonka jälkeen palveluntuottaja tekee perheen kanssa palvelu-
sopimuksen. Palvelusopimukseen kirjataan palvelusetelin arvopäätöstä varten tiedot. Maskun kunnan si-
vuilla on tiedote huoltajille koskien palveluseteliä www.masku.fi/ 

SOPIMUS VARHAISKASVATUKSESTA 
Jokaisesta lapsesta tehdään sopimus, johon kirjataan mm. huoltajien yhteystiedot, lapsen hoitoajat ja vara-
hakijat. Varahakijoiden tulee olla täysi-ikäisiä. Muutokset, esim. hoidontarpeen peruste, hoitoajan muutos, 
yhteystiedot jne. tulee päivittää sopimukseen välittömästi.  
Sopimusta on kaikkien osapuolten noudatettava ja mahdolliset poikkeavuudet sovitaan yhdessä hoi-
topaikan ja huoltajien kanssa.  

SÄHKÖISET PALVELUT VARHAISKASVATUKSESSA 
Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköiset palvelut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakiessa, säh-
köiset sijoitus- ja maksupäätökset, sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen ja mobiilikirjausjärjestelmä. Maskun 
kunnan sivuilla varhaiskasvatuspalvelujen alla on linkit näihin palveluihin.  

Mobiilikirjaus 
Maskun kunnassa on käytössä mobiilikirjaus. Hoidon alkaessa perhe saa kuittausta vastaan 2 NFC-
tunnistetta/lapsi. Lapsen saapuessa ja lähtiessä huoltaja kirjaa lapsen saapuneeksi/lähteneeksi näyttämällä 
tunnistetta hoitopaikan matkapuhelimeen. Lisätietoa mobiilikirjauksesta saa henkilökunnalta. Kadonneesta 
NFC-tunnisteesta peritään 20,00 euron korvaus. 
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HOITOPAIKASSA 
Tutustuminen ja kasvatusyhteistyö 
On suositeltavaa, että perhe käy tutustumassa useamman kerran tulevaan hoitopaikkaan ennen varsinaisen 
hoidon alkua. Tutustumiskäynnillä perhe saa tutustua tiloihin, muihin lapsiin ja henkilökuntaan. Käynnistä voi 
sopia suoraan tulevan ryhmän henkilökunnan kanssa. Samalla voidaan keskustella lapseen liittyvistä asi-
oista ja perheen varhaiskasvatusta koskevista toiveista. Varsinainen hoitosuhde alkaa siitä, kun lapsi jää hoi-
topaikkaan ensimmäisen kerran ilman vanhempiaan. 

Heti hoitosuhteen alusta alkaen vanhempien ja hoitajien tiivis vuorovaikutus ja avoimuus ovat tärkeitä. Ne 
ovat perusedellytys luottamuksen syntymiseen ja kasvatusyhteistyön onnistumiseen. Keskinäinen luottamus 
edistää myös lapsen sopeutumista hoitoon. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikissa lasta ja perhettä 
koskevissa asioissa. 

Vasu 
Lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) n. 2-3 kuukauden kuluttua hoidon alkamisesta. Vasuun 
kirjataan lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, mahdolliset tuen tarpeet, tavoitteet ym. Se toimii työväli-
neenä lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa. Vasu päivitetään vuosittain ja tavoitteiden toteutumista ar-
vioidaan. 

Allergiat 
Ruoka-aine tai muusta allergiasta on toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus hoitopaikkaan.  

Sairastumiset 
Mikäli lapsesi sairastuu, ilmoita heti aamulla hoitopaikkaan poissaolosta soittamalla tai tekstiviestillä. Jos lap-
sesi sairastuu hoitopäivän aikana, hoitopaikasta otetaan yhteys huoltajaan, jonka on mahdollisimman nope-
asti haettava lapsi kotiin.  

Hoitoon ei saa tuoda sairasta tai toipilasta lasta. Lapsen tulee jaksaa osallistua päivittäiseen toimintaan 
esim. ulkoiluun. Helposti tarttuvien tautien (mm. rokot, silmätulehdus, vatsatauti) leviämisen kannalta olisi 
tärkeää, että myös sisarus jäisi kotiin. Tästä linkistä https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sai-
rauksista/tavallisimmat-lasten-sairaudet ja http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=skl00024&p_hakusana=eristys ajantasaiset tiedot lasten sairauksista ja hoito-ohjeista. 

Lomat 
Ilmoita lapsen lomista ja ylimääräisistä vapaapäivistä mahdollisimman ajoissa hoitopaikkaan. Koulujen loma-
aikoina varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisesti kootusti yhdessä tai kahdessa päiväkodissa. Päivys-
tysaikoina on mahdollisuus saada maksuhyvitys poissaolopäivistä (kts. lisätietoa kohdasta maksut). Muistat-
han, että lapsellasikin on oikeus lomaan ja yhteiseen aikaan vanhempien kanssa. 

VARHAISERITYISKASVATUS 
Maskun varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEO), jotka tekevät yhteistyötä 
vanhempien, kasvatushenkilöstön ja muun moniammatillisen verkoston kanssa. Tavoitteena on varhainen 
tuen tarpeen tunnistaminen sekä varhaisen tuen tarjoaminen yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa. Veo 
osallistuu huolen ilmaannuttua lapsen vasu-tapaamisiin. Veo vastaa myös tarvittaessa laadittavasta lapsen 
henkilökohtaisesta oppimissuunnitelmasta. 
 
HOITOPAIKKATAKUU 
Vanhemmat voivat halutessaan keskeyttää lapsensa hoitosuhteen tilapäisesti ja saada hoitopaikan samasta 
päiväkodista uuden toimintakauden alussa (elokuussa). Hoitopaikkatakuun saamisen edellytyksenä on vä-
hintään 4 kk kestävä keskeytys sekä kunnan ja vanhempien välinen kirjallinen sopimus. Perhepäivähoidossa 
hoitopaikkatakuu on ehdollinen. 

IRTISANOMINEN 
Hoitopaikan irtisanominen tehdään kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee ilmetä lapsen nimi, hoitopaikka, viimeinen 
hoitopäivä, päiväys ja huoltajan allekirjoitus. Valmiin lomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.masku.fi/lo-
makkeet. 

Mikäli hoitopaikka irtisanotaan sähköpostilla, huoltajan tulee tiedostaa, että sähköposti ei täytä tietoturvavaa-
timuksia.  
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 
Lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2018 alkaen § 5 ja 8 osalta. 1.8.2018 alkaen maksuihin on tehty indeksi-
tarkistus. 
 
Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen van-
hempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olo-
suhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei 
toimiteta, määritetään korkein maksu. 
 
Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua varhaiskasvatustoimistoon. Tulotiedot päivite-
tään niiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa. Mikäli hyväksyt korkeimman mak-
sun, ilmoita siitä toimistosihteerille. 
 
Tulorajat 1.8.2018 alkaen 

Perheen  
koko 

Tuloraja 
€/kk 

Korkein  
maksuprosentti 

Tuloraja (bruttotulot yht.), jonka jälkeen  
korkein maksu 

2 2102,00 10,7 4807,00 

3 2713,00 10,7 5418,00 

4 3080,00 10,7 5785,00 

5 3447,00 10,7 6152,00 

6 3813,00 10,7 6518,00 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 
142,00 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimman lapsen osalta on 
289,00 €/kk. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta saman perheen lapsesta peritään 50 % nuorimman 
lapsen maksusta, enintään 145,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen 
maksusta. Alin perittävä maksu on 27,00 €/kk. 
 
Palvelusetelin arvopäätös 
Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri laskee palvelusetelin arvon ja toimittaa palvelusetelin 
arvopäätöksen perheelle ja palveluntuottajalle. Arvopäätöksestä ilmenee kunnan maksama osuus 
paikan kokonaishinnasta. Jäljelle jäävä osa on perheen maksama asiakasmaksu, laskun saa tuottajalta. 
 
Perhekoko 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät 
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.  
 
Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdessä kunnassa, tehdään 
varhaiskasvatuksen osalta vain yksi maksupäätös. Maksu määräytyy sen vanhemman tai huoltajan perheen 
tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Vanhemmat sopivat keskenään var-
haiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta ja huomioon ottamisesta esim. elatusavun määrässä. Jos 
lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden eri kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa 
kunnissa. 
 
Kokoaikainen varhaiskasvatus 
- vähintään 35 h/vk (210 h/kk) 
 
Osa-aikainen varhaiskasvatus 
- enintään 20 h/vk (84 h/kk), maksu on 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta 
- yli 20 – enintään 27 h/vk (114 h/kk), maksu on 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta 
- yli 27 – alle 35 h/vk (147 h/kk), maksu on 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta 
 
Yllä olevat hoitomuodot ovat käytössä myös vuorohoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuk-
sessa. 
 
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskas-
vatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. 
 
Sovitun hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta. 
 



 

 

Tilapäisen hoidon maksu 
Hoitosuhde katsotaan tilapäiseksi sen kestäessä enintään 10 päivää. Tilapäishoidosta peritään 18,00 €/pv. 
Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 12,00 €/pv.  
 
Poissaolot 
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enem-
män, peritään puolet hoitomaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kuukauden, maksua 
ei peritä lainkaan. Maksuun vaikuttavista sairauspoissaoloista on toimitettava kopio lääkärintodistuksesta tai 
muu luotettava selvitys sairaudesta. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenteri-
kuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu. 
 
Jos perhe käyttää sairausvakuutuslain 9 luvun 7 § isyysrahajaksoa, päätös siitä on toimitettava toimistosih-
teerille viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Varhaiskasvatus on maksutonta 
sillä ajalla, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. 
 
Maksuhyvitykset 
Perhe saa maksuhyvityksen lapsen ollessa pois päivähoidosta kesä - elokuussa kaksi tai kolme peräkkäistä 
kuukautta (perusturva ltk 15.2.2012 § 2) sekä joulu- ja hiihtolomasta, jos lapsi lomailee koko päivystysajan 
(varope 1.3.2016 § 24). Myös henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY-päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, jos 
perhe järjestää hoidon itse. Maksuhyvitysten saamisen edellytys on, että vanhemmat ilmoittavat lapsen pois-
saolosta Webropol -kyselyssä sovittuun päivämäärään mennessä.  
 
Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa. Jos kunta on 
muuttunut kesken toimintakauden, ilmoita asiasta toimistosihteerille. 
 
Perhepäivähoidon maksuhyvitykset (varope 1.3.2016 § 24): 

- perheiden on ilmoitettava viikko ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he 
aikovat järjestää hoidon itse.  

- perhepäivähoitajan sairastuessa hyvityksen saa aina, mikäli järjestää hoidon itse 
- eivät koske hoitosopimuksessa mainittuja vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairaspäi-

viä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa 
- eivät koske myöskään tapauksia, joissa hoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa, eivätkä vanhem-

mat vie lastaan päiväkotiin 
- hyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun aikana, eikä joulu- ja hiihtolomapäivystyksien aikana (sil-

loin voimassa koko päivähoitoa koskevat maksuhyvitykset) 
 
Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen 
Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, peritään maksu toteutuneen varhais-
kasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.  
 
Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatus 
Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 % varhaiskasvatuksen asiakaslain mukaisesta maksusta 
siinä tapauksessa, että myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole vastaanotettu eikä peruutettu ennen pää-
töksen mukaisen hoitosuhteen alkamista. 
 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään 
peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet perheelle määrätystä maksusta. 
 
Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tulotietojen toimittamisesta: toimistosihteeri Pia Kyrölä 
044-7388 265 tai pia.kyrola@masku.fi. 
 
 
YHTEYSTIEDOT  
 
 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto 
Hallintotie 2 
21250 MASKU 
 
Hanna Rousku 
varhaiskasvatusjohtaja 
puh. 044-7388 355 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pia Kyrölä 
toimistosihteeri 
puh. 044-7388 265 
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