
Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 7.4.2020 § 53 

Maskun kunnan varhaiskasvatuksessa olevat perheet saavat maksuttoman hoidon kesällä, jos lapsi on 

lomalla kaksi tai kolme kalenterikuukautta (kesäkuu-heinäkuu, heinäkuu-elokuu tai kesäkuu-elokuu) 

peräkkäin ja lomasta on ilmoitettu varhaiskasvatuksen sähköiseen järjestelmään huhtikuu-toukokuun 

vaihteessa vuosittain ilmoitettuun päivämäärään mennessä. 

Heinäkuu on aina maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatussuhde on alkanut viimeistään edellisen 

vuoden elokuussa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain § 4 mukaan maksu voidaan periä enintään 

yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 

toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta 

syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien 

kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. 

Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain § 10 mukaan voidaan peruuttamatta jätetystä 

varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, jos lapsen 

huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä. 

Mikäli varhaiskasvatussuhde on alkanut edellisen vuoden syyskuussa tai sen jälkeen, voi saada 

maksuhyvityksen kahden tai kolmen peräkkäisen kesäkuukauden osalta edellä mainitulla 

ilmoittamismenettelyllä. Myös henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY -päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, 

mikäli perhe järjestää hoidon itse ja siitä on ilmoitettu sähköiseen järjestelmään sovitulla tavalla. 

Koulujen joulu- ja talviloman aikaan, sekä kesä-heinäkuussa varhaiskasvatus keskittää hoidon joko yhteen 

tai kahteen päiväkotiin. 

Loma-aikojen varhaiskasvatustarpeen kartoittamisella pystymme järjestämään tarkoituksenmukaisesti 

henkilöstön lomat ja ruokahuollon. 

Perhepäivähoidon maksuhyvitysten ohjeistus: 

• Perheiden on ilmoitettava kirjallisesti esimiehelle hänen määrittelemäänsä päivään mennessä ennen 

perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää hoidon itse. 

• Perhepäivähoitajan sairastuessa perhe saa hyvityksen aina, mikäli he järjestävät hoidon itse. 

• Hyvitykset perhepäivähoidossa eivät koske hoitosopimuksessa mainittuja lapsen vapaapäiviä tai muita 

ilmoitettuja poissaolo- tai sairauspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi varhaiskasvatusta. 

• Perhepäivähoidon maksuhyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun, eikä joulu- ja talvilomapäivystyksen 

aikana. Silloin on voimassa edellä mainitut koko varhaiskasvatusta koskevat hyvitykset. 

• Maksuhyvitystä ei synny myöskään tapauksissa, joissa lapsen perhepäivähoitaja on tilapäisesti työssä 

päiväkodissa ja vanhemmat eivät vie lastaan päiväkotiin, vaan järjestävät hoidon itse. 

Perhepäivähoitajalla on velvollisuus siirtyä työskentelemään päiväkotiin, mikäli hänellä on vain yksi tai ei 

yhtään lasta hoidossaan. Tällaisessa tilanteessa lapsella on myös hoitopaikka ko. päiväkodissa.  

 


