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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättäminen / hyvittäminen
koronavirustilanteessa

85/02.05/2012

Khall 15.03.2021 § 88
Kunnan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä var hais kas va-
tuk ses ta perittävistä maksuista säädetään varhaiskasvatuksen asia kas-
mak suis ta annetussa laissa 1503/2016. Muusta kunnan järjestämästä var-
hais kas va tuk ses ta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta
voi daan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esi ope tuk-
ses ta säädetään perusopetuslaissa 628/1998.

Sivistyslautakunta on 11.3.2020 § 25 päättänyt varhaiskasvatuspalveluista
perittävistä maksuista. Sivistyslautakunta on 10.2.2021 § 14 päättänyt li-
säk si varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämisestä / hy vit-
tä mi ses tä lapselle asetetun karanteenin ajalta.

Kunnanhallitus on 30.3.2020 § 85 päättänyt varhaiskasvatusmaksujen pe-
ri mät tä jättämisestä päätöksessä vahvistettujen perusteiden mukaisesti
ko ronavi rus pan de mi an vuoksi julistettujen poikkeusolosuhteiden aikana.
Poikkeusolosuhteet ovat päättyneet, mutta perusteltua edelleen on mak su-
jen perimättä jättäminen / hyvittäminen ajalta, jolla var hais kas va tus pal ve lu-
ja käyttävä lapsi ei koronapandemiatilanteen vuoksi osallistu var hais kas va-
tuk seen, vaan huoltajat järjestävät lapsen hoidon toisin.

Pöytyän kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnat päättävät pal-
ve luis ta perittävien maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston mää rit-
te le mien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Hal lin to sään-
nön 25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää niistä asioista, joita ei laissa,
ase tuk ses sa tai säännössä ole säädetty muun toimielimen ratkaistavaksi.
Kun nan hal li tuk sen on Pöytyän kunnassa todettu yleistoimivaltansa nojalla
toi mi van koronapandemiatilanteen hoidosta vastaavana toimielimenä.

Valmistelijat: sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää,
1. ettei varhaiskasvatuksen asiakasmaksua peritä / maksu hyvitetään yh-

tä jak soi se na vähintään 7 vuorokautta kestävältä ajalta, jolla lapsi ei ko-
ronapan de miati lan teen vuoksi osallistu varhaiskasvatuspalveluihin, ja
jon ka huoltajat ovat ilmoittaneet varhaiskasvatusyksikköön ennen pois-
sa olo jak son alkamista. Maksuhyvitys myönnetään huoltajan ha ke muk-
ses ta, ja annetaan kuukausilaskutuksen yhteydessä poissaolopäiviä
kos ke va na päivämaksuhyvityksenä. Kuukausimaksu muutetaan päi vä-
mak suk si käyttäen kunnan varhaiskasvatuksen maksuohjeen mu kai-
ses ti jakajana lukua 20;

2. että palveluseteli maksetaan yrittäjille lapsen ko ronapan de miati lan tees-
ta johtuvan poissaolojakson ajalta normaalisti edellytyksellä, että pal ve-
lun tuot ta ja ylläpitää lapsen hoitopaikan myös poissaolojakson ajan.
Yrit tä jiä suositellaan kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti
jät tä mään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perimättä / hyvittämään
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mak su yhtäjaksoisena vähintään 7 vuorokautta kestävältä ajalta, jolla
lap si ei koronapandemiatilanteen vuoksi osallistu var hais kas va tus pal-
ve lui hin, ja jonka huoltajat ovat ilmoittaneet varhaiskasvatusyksikköön
en nen poissaolojakson alkamista. Hyvitys suositellaan laskettavan vas-
taa vin pe rus tein kuin kunnan järjestämissä palveluissakin;

3. kunnanhallituksen päätöksen olevan voimassa val tio neu vos ton lin jaa-
man sul ku jak son alkamisesta 8.3.2021 lähtien ajal la, jonka Var si-
nais-Suomen sairaanhoitopiirin ko ro na koor di naa tio ryh mä arvioi Var si-
nais-Suo men maa kun nan olevan koronaepidemian kiih ty mis- tai le viä-
mis vai hees sa, tai Pöytyän kunnan arvioidaan yksittäisenä kuntana ole-
van koronaepidemiatilanteen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi te tun
otteen oikeaksi todistaa:

Pöytyä  22.3.2021

Jussi Heinonen
pöytäkirjanpitäjä


