
KUN TULOT TAI VARHAISKASVATUKSEN TARVE MUUTTUVAT 

 

Mikäli tuloissa tai varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutoksia, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen 

toimistosihteeriin Heli Tuomiseen p. 040 672 2916. 

Tulojen muuttuessa merkittävästi (n. 10% muutos) ja muutoksen kesto on vähintään 2 kk, tehdään 

varhaiskasvatuksen maksuun tarkistus muutospäivästä alkaen.  

Uusi maksupäätös voidaan siis tehdä myös kesken kuukauden. 

Sinun tulee olla itse aktiivinen ja ilmoittaa muutoksista, jotta perheenne maksut pysyvät ajan tasalla. 

Tulojen vaihdellessa epäsäännöllisestä työn luonteesta johtuen, emme laske maksua uusiksi joka kuukausi. 

Näissä tilanteissa odotetaan, jotta saadaan esim. 3 kk kertymä ja tehdään maksuntarkistus mikäli 

ensimmäisillä tiedoilla tehty arvio tuloista osoittautuu virheelliseksi.  

Jossain tilanteissa maksupäätös voidaan oikaista myös takautuvasti. Näin tehdään silloin kun tieto tulojen 

muutoksesta ei ole tullut ajoissa tai hoidon alkaessa annetut tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi. Mikäli 

virhe maksupäätöksessä aiheutuu kunnan virheestä tai asiakkaan antamasta virheellisestä tiedosta, voidaan 

maksupäätös tarkistaa jopa kuluvan toimintakauden alusta alkaen. Näin silloin kun kyse on kunnan 

perimästä maksusta. Palvelusetelipäätöksiä ei voida tarkistaa takautuvasti, vaan palveluseteliin vaikuttavat 

muutokset tulee aina ilmoittaa viimeistään muutoskuukauden 15. päivään mennessä. 

Hoidon tarpeen muutoksista tulee keskustella oman hoitopaikan vastaavan lastentarhanopettajan kanssa 

ja ilmoittaa muutoksesta myös varhaiskasvatuksen toimistosihteerille. Muutoksista voi ilmoittaa 

hoitopaikasta saatavalla lomakkeella tai sähköpostitse. Muutoshakemuksen voi halutessaan tehdä myös 

sähköisen palvelun kautta.  

Hoidon tarpeen muutoksen tulee pääsääntöisesti olla kestoltaan vähintään 3 kk eli joka kuukausi ei lapsen 

hoitosopimusta voi muuttaa. Joustamme tästä määräajasta kun kyseessä on esim. äkillinen työllistyminen 

tai muu vaikeasti ennakoitavissa oleva muutos.  

Mikäli hoidon tarpeen muutos johtuu huoltajan jäämisestä työttömäksi, on perheellä oikeus pitää 

kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hoitopaikka 2 kk ajan työttömäksi jäämisestä. Halutessaan perhe voi 

vaihtaa osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen heti työttömyyden alkaessa.  

Huomioitavaa on, että jos lapsen huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää 

eläkkeelle, tulee hoitosopimus muuttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 20h/vko mukaiseksi heti 

muutoksesta alkaen. 2 kk siirtymäaika ei koske tällaisia ennalta tiedossa olevia muutoksia. 

 

Toisen huoltajan ollessa kotona on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/viikko.  

Hoidon tarpeen muutos aiheuttaa aina myös maksupäätöksen tarkistuksen.  

Huoltajien tulee muistaa toimittaa myös uudet tulotietonsa, mikäli hoidon tarpeen muutoksen ohella myös 

perheen tuloissa tapahtuu muutos. 

 


