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Kurikan kaupungin valtuusto on päättänyt 29.11.2021 § 167, että Kurikassa ei peritä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuja 1.1.2022 alkaen. Kurikassa kirjoilla olevalle lapselle tehdään 0-maksupäätös perheen tuloista 
riippumatta.  
 
Vaikka varhaiskasvatus on maksutonta, tulee perheen ilmoittaa kuukausittainen hoidontarve ryhmien 
muodostamisen ja henkilöstöresurssin suunnittelemisen pohjaksi alla olevista tuntiluokista.  
 
 

Hoitoaika / kalenterikuukausi  

1-65 h / kk * *Tuntiluokka käytössä vain esiopetuksessa olevilla lapsilla 

1-86 h / kk  

86-116 h / kk  

116-151 h /kk  

151 h-210 /kk  

 

Esiopetusta järjestetään koulujen työ ja loma-aikojen mukaan n. 700 tuntia vuodessa, n. 4 tuntia päivässä.  Jos lapsi sitä ennen 
tai sen jälkeen tarvitsee varhaiskasvatusta, siitä tulee ilmoittaa erikseen.  
 

Mikäli ainoastaan esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee esiopetuksen loma-aikoina (=koulujen loma-ajat) varhaiskasvatusta, tulee 
siitä ilmoittaa erikseen.   
 

Hoidontarpeen muutokset on ilmoitettava päiväkodinjohtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle etukäteen kirjallisesti edellisen 
kuukauden loppuun mennessä. Huoltajat ilmoittavat, jos varaavat jollekin kuukaudelle enemmän / vähemmän hoitotunteja, esim. 
työtilanteen tai opiskeluiden vuoksi, jolloin myös sijoituspäätös päivitetään. Uusi sijoituspäätös on voimassa vähintään seuraavat 
kolme kuukautta. 
 
Isyysrahajaksosta (Sairasvakuutuslaki 1224/2004, 9 luvun 7 §) johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päiväkodinjohtajalle tai 
perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään 2 viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa.  
 
Vuorohoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Vuorohoito ei ole subjektiivista 
varhaiskasvatusta, vaan vuorohoidon tarve tulee perustua huoltajien työhön tai opiskeluun. 
 

Tilapäinen hoito tarkoittaa lyhytaikaista (enintään viikko) ja satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta. 
 
Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti sähköisen järjestelmän kautta. Huoltajat saavat hoitoaikojen ilmoittamiseen erillisen ohjeen. 
Sähköisen ohjelman kautta tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen tulevan viikon hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat loma-ajat. 
Näin henkilöstöresurssi pystytään kohdistamaan oikein sekä varaamaan tarvittava määrä aamupaloja, lounaita, välipaloja, päivällisiä 
ja iltapaloja.  
 
Kesäajan hoidon tarpeet kysytään perheiltä erikseen, jotta pystytään suunnitella kesällä päivystävien yksiköiden tarve sekä 
suunnitella henkilöstön kesälomat. Lapsen edun mukaista on, että lapselle järjestyy mahdollisuuksien mukaan toimintavuoden 
aikana lomaa.  
 
 

Hoitosuhde päättyy, jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatukseen. Tällöin 
paikka annetaan seuraavalle hakijalle.  
 
Hoitosuhteen päättyminen pyydetään ilmoittamaan hyvissä ajoin, mieluiten kuukautta ennen päättymistä. Mikäli myönnettyä 
varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä eikä päättymisestä ole otettu yhteyttä varhaiskasvatukseen tai irtisanottu paikkaa, lapsen 
varhaiskasvatus päätetään kuukauden kuluttua viimeisestä toteutuneesta hoitopäivästä. 
 
Oikeus varhaiskasvatukseen päättyy lapsen aloittaessa perusopetuksen. 
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Lapsille, jotka eivät ole kurikkalaisia, noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia maksun määrittämiseksi 
huomioiden perheen tarvitsema hoitotuntimäärä. Perhe toimittaa kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta 
tuloselvityslomakkeen liitteineen.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat koskettavat ulkopaikkakuntalaisia, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluita 
Kurikassa 
Perhe-      Tuloraja         Maksu-       
koko      euroa/kk                %               
2 2913 10,7  
3 3758 10,7  
4 4267 10,7  
5 4777 10,7  
6 5284 10,7  
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin 
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Varhaiskasvatuksessa olevan perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä 
ylin kuukausimaksu on 1.8.2022 alkaen enintään 295 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa 
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % (118 euroa) nuorimman lapsen 
laskennallisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta. Sitä seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. 
Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä. Perheen kokopäivähoidon maksu lasketaan seuraavasti: Katsotaan perheen 
koon perusteella määräytyvä tuloraja euroa/kk, joka vähennetään keskimääräisistä kuukausibruttotuloista. Jäljelle jäävästä luvusta 
otetaan maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu. 
 

Maksun määräytyminen hoitoajan mukaan 
Hoitoaikaan perustuvat maksut muodostuvat huoltajien kanssa sovittujen tuntien perusteella. Huoltajien on ilmoitettava 
päiväkodinjohtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle etukäteen kirjallisesti edellisen kuukauden loppuun mennessä, jos varaavat 
jollekin kuukaudelle enemmän / vähemmän hoitotunteja, esim. loman tms vuoksi, jolloin myös sijoitus- ja maksupäätös 
päivitetään. Huomioitavaa on, että uusi sijoitus- ja maksupäätös ovat voimassa vähintään seuraavat kaksi kuukautta. Jos sovitut 
tunnit ylittyvät kalenterikuukaudessa, menee asiakasmaksu käytettyjen tuntien maksuluokan mukaisesti.  

 


