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5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu
Hämeenkyrön kunta osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun.
Kokeilu koskee kaikkia 2014 syntyneitä hämeenkyröläisiä lapsia.
Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Lasten
mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan
suunnittelun lähtökohtana. Toiminnassa noudatetaan Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perheet
huolehtivat itse lapsen kuljetuksesta 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Palvelua järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä palvelusetelipalveluissa pääsääntöisesti lapsen
nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa. Varhaiskasvatuksessa jo olevat sekä hakemuksen jättäneet vuonna 2014
syntyneet lapset siirretään automaattisesti maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 viikkotunnin osalta 1.8.2019 alkaen.
Kokeilu koskee koko toimintavuotta, mukaan lukien loma-ajat. Uudet hakijat pyrimme ohjaamaan päiväkoteihin, jotta
lapsi voi osallistua toimintaan muiden saman ikäisten kanssa.
Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään ajalla 1.8.2019–31.7.2020.
Toiminta-aika on arkipäivisin klo 9–13. ja lapsi saa hoitopäivän aikana tarjottavat ateriat.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ylittää 4 tuntia/päivä palvelusta peritään lapsen hoitoaikasopimuksen
mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo
voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Vuorohoidossa olevan lapsen osalta
maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta.
Perheet suunnittelevat tarvitsemansa varhaiskasvatusajan Päikky-järjestelmässä ja tuntien toteutumista
seurataan kuukausittain.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa asiasta sovitaan palveluntuottajan kanssa.
Viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu on enimmillään:

Hoidontarve/päivä

Lisäksi tarvittava
varhaiskasvatus

M aksu prosentti

Enimmäismaksu/kk

enintään 4 tuntia

-

0
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4-8 tuntia

0-85 /kk

50

145,00

yli 8 tuntia

86-120 h/kk

70

202,00

Asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä kunnan sivistyslautakunnan
päätöksiin. Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheeksi katsotaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen tulotiedot tulee toimittaa hoidon
alkamisesta viimeistään seuraavan kuukauden 3:teen päivään mennessä. Mikäli tulotositteita ei toimiteta
määräaikaan mennessä määrätään korkein sallittu asiakasmaksu. Mikäli perhe antaa suostumuksen
korkeimpaan asiakasmaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.
Tuloselvityksen tehdään varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa:
https://www.hameenkyro.fi/palvelut/varhaiskasvatus/asioi-verkossa/
tai tulotositteet voi postittaa os. Hämeenkyrön kunta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Kyrönsarventie 16, 39100
Hämeenkyrö.
Opetushallitus selvittää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kokeiluun valittujen kuntien kanssa
millaisia muutos- ja kehittämistarpeita kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi lasten näkökulmasta sekä
paikalliselta päätöksenteolta.
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