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Perusturvalautakunnan päätöksen (21.12.11) mukaan myönnetään maksuvapautus perheille, jotka järjestävät 
itse lastensa hoidon koulujen talvi- ja syyslomilla (viikko 10 ja viikko 42) sekä erikseen päätettävänä joulun 
aikana. 
   
Maksuvapautuksen määräytyminen syys – ja talvilomilla  
Mikäli perhe on ostanut kaikki toimintapäivät, on edellytyksenä maksuvapautuksen saamiselle, se että lapsi on 
koko syys-/talvilomaviikon ennakkoon varauslomakkeella ilmoittamallaan lomalla, näin ollen lapsen 
hoitomaksusta vähennetään viiden päivän osuus koko kuukauden hoitomaksusta. 
Sopimuspäiväläisillä on muutamia poikkeuksia maksuvapautuksen saamiselle 1-5 päivältä. Edellytyksenä 
maksuvapautuksen saamiseen 1 - 5 päivältä on lapsen oltava koko syys-/talviloma ennakkoon 
varauslomakkeella ilmoittamallaan lomalla, sen lisäksi maksuvapautuspäivien lukumäärään vaikuttavat loka-
/maaliskuun ennakkoon varattujen hoitopäivien lukumäärä.  
 
Alla esimerkkejä ennakkoon varattujen hoitopäivien vaikutuksesta maksuvapautuspäivien lukumäärään. 
 
Sopimuspäivät 10 pv/kk:      

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 5 kpl loka-/maaliskuussa  

= viiden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 6 kpl loka-/maaliskuussa  

= neljän päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 7 kpl loka-/maaliskuussa  

= kolmen päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 8 kpl loka-/maaliskuussa  

= kahden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 9 kpl loka-/maaliskuussa  

= yhden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 10 kpl loka-/maaliskuussa  

= ei hyvitystä laskussa  

Sopimuspäivät 15 pv/kk:       

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 10 kpl loka-/maaliskuussa  

= viiden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 11 kpl loka-/maaliskuussa  

= neljän päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 12 kpl loka-/maaliskuussa  

= kolmen päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 13 kpl loka-/maaliskuussa  

= kahden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 14 kpl loka-/maaliskuussa  

= yhden päivän hyvitys laskussa 

- Lomalla koko syys-/talviloman + ennakkoon varattuja hoitopäiviä 15 kpl loka-/maaliskuussa  

= ei hyvitystä laskussa 

 
 


