
       
  

 

 

 

 

Tiedoksi  
  
Varhaiskasvatus- ja esiopetushaku toimikaudelle 2023–24 toteutetaan 6.2.–19.2.2023.  
 
Mikäli toivotte hoidon jatkuvan ennallaan, uutta hakemusta ei tarvitse tehdä!  
Mikäli haet muutosta, tee muutoshakemus eDaisysta, https://laitila.daisynet.fi/eDaisy 
Mikäli ainoa muutos on lapsen siirtyminen toiseen ryhmään, ei täytetä hakemusta.  
Hoitajien työllisyystilanteesta tai hakemusten määrästä johtuen lapsenne hoitopaikka voi muuttua 
syksyllä 2023.  
 
Nykyiset esioppilaat (2016 syntyneet) 
Jos nykyiset esiopetuksessa olevat lapset jatkavat varhaiskasvatuksessa kesällä 2023, tehkää 
muutosilmoitus hoitotuntien määrästä eDaisyyn. Nyt voimassa oleva sopimus päättyy 31.5.2023 
jolloin esiopetus päättyy.  
 
Vuonna 2017 syntyneet 
Kaksivuotisessa esiopetuksessa olevat lapset jatkavat olemassa olevalla päätöksellä esiopetusta  
to 10.8.2023, joten teidän ei tarvitse tehdä syksyyn muutoksia.  Mikäli tarvitsette kesällä 
varhaiskasvatusta voitte mahdollisesti tarvita lisää tunteja kesäajaksi? Tuntien lisäyksen voitte tehdä 
eDaisyssä. Mikäli toivotte muutosta, otattehan yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon. 
Lapset, jotka eivät ole mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa saavat kotiin kirjeen, jossa on 
ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.  

  
Kaksivuotinen esiopetuskokeilun jatko   
Laitila on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. 
Kokeiluun kuului kaksi ikäryhmää 2016 ja 2017 syntyneet. Jatkosta ei ole vielä tullut 
päätöstä, mutta mikäli kokeilu jatkuu 2018 syntyneiden osalta, olemme asianosaisiin 
yhteydessä kirjeitse erikseen. 
 
Sulkuaika 
Apilaniityn päiväkoti ja Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti on suljettu ajalla 26.6–
30.7.2023 (hyvitysaika).  
Tarvittaessa varahoito järjestyy muissa varhaiskasvatuspaikoissa. 
Kesäloman hoitoaikavaraus sulkeutuu 1.5.2023 
 
Irtisanominen 
Vanhemmilla on mahdollisuus sanoa lapsensa hoitopaikka irti kesällä vähintään kahdeksi 
kokonaiseksi kalenterikuukaudeksi (esim. 1.6.–31.7.2023) menettämättä syksyksi myönnettyä 
hoitopaikkaa. Elokuussa 2022 tai sitä ennen hoidon aloittaneilla lapsilla heinäkuu on maksuton 
kuukausi. 

 

https://laitila.daisynet.fi/eDaisy


 
Päätökset varhaiskasvatuspaikoista 
Varhaiskasvatuspaikkapäätökset toimintakaudelle 2023–2024 saatetaan huoltajien tiedoksi 
viimeistään kesäkuussa 2023. 
 
Integroitu pienryhmä 
Laitilassa otetaan käyttöön integroitu pienryhmä syksyllä 2023, joka on ensisijaisesti tarkoitettu 
2017 syntyneille lapsille. Ryhmä on tarkoitus perustaa Apilaniityn päiväkotiin.  Ryhmään 
sijoitetaan n. 5-6 tukea tarvitsevaa esikoululaista sekä n. 7 vertaislasta. Nyt on erinomainen 
mahdollisuus saada lapsesi pienennettyyn ryhmään. Voit jo ilmoittaa kiinnostuksesi ilmoittamalla 
asiasta ryhmäsi henkilökunnalle tai varhaiskasvatusjohtajille.   
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja 
alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33%. Maksujen perusteena oleva 
maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 %) 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.  
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 € 
kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 €. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % 
nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.  
 
Tulorajat: 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat lakimuutoksen vuoksi seuraavasti: 
 
Perheen 
henkilömäärä 

tuloraja 1.8.2022 
€/kk 

tuloraja 1.3.2023 
€/kk 

maksuprosentti 

2 2913 3874 10,70 % 
3 3758 4998 10,70 % 
4 4267 5675 10,70 % 
5 4777 6353 10,70 % 
6 5284 7028 10,70 % 
 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 € 1.3.2023 
alkaen.  
 
Laitilassa tehdään jokaiselle perheelle uudet maksupäätökset 1.3.2023 alkaen. Käytämme 
pääsääntöisesti samoja tuloja, jotka olemme laskeneet syksyllä 2022. Mikäli haluatte, että 
perheenne varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteena olevat tulot lasketaan uudelleen, 
laitattehan sähköpostilla uudet tulotiedot tai viestin, otsikolla maksujen tarkistus tulorekisteristä, 
niin laskemme asiakasmaksut uudelleen. Mikäli olette hakemukseen laittaneet, että hyväksytte 
korkeimman maksun, menemme edelleen tällä päätöksellä, ellette ota erikseen yhteyttä ja pyydä 
tulotietojen tarkistusta. Toimitattehan uudet tiedot viimeistään 13.2.2023 mennessä.  
 
Lisätietoja:  Taija Jalonen, taija.jalonen@laitila.fi  044 585 6806  
  Sanna Kantola, sanna.kantola@laitila.fi 040 195 4705 

Piipa Nivola, piipa.nivola@laitila.fi  040 715 7841 
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