
                            
 

 

TIEDOTE HUOLTAJILLE TIETO EDUN UUSISTA OMINAISUUKSISTA SEKÄ 
VARHAISKASVATUSMAKSUJEN TULORAJOJEN MUUTOKSESTA 
 
Limingan varhaiskasvatuksessa, huoltajien Tieto Edu sovelluksessa otetaan käyttöön toukokuun aikana 
Tiedotteet ominaisuus. Sen kautta huoltajat voivat lukea varhaiskasvatuksessa tiedotettavista asioista.  
 
Elokuussa Tieto Edussa otetaan käyttöön varhaiskasvatuspaikan irtisanominen. Sen kautta huoltajat voivat 
irtisanoa lapsensa varhaiskasvatuspaikan. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa irtisanomisaikaa ei ole, vaan 
irtisanomisen voi tehdä seuraavasta päivästä alkaen. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.  
 
Syksyn aikana otetaan käyttöön myös Viestit ja Keskusteluajat ominaisuudet. Viestit ominaisuudella huoltajat 
voivat viestiä lapsensa päiväkotiryhmän tai päiväkodin johtajan kanssa. Päiväkotiryhmä/ päiväkodin johtaja 
voi lähettää viestin samalla kertaa useammalle huoltajalle. Jos huoltaja vastaa tähän viestiin, niin vastaus 
näkyy ainoastaan päiväkotiryhmälle/ päiväkodin johtajalle, ei muille huoltajille. Huoltaja – huoltaja välinen 
viestintä ei ole mahdollista. 
 
Keskusteluajat ominaisuudella huoltajat voivat varata Vasu keskusteluajan, kun ryhmän opettaja on ne Tieto 
Eduun julkaissut.  
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan 
korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja 
alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman 
lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva 
maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa 
kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen 
enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten 
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 
 
Tulorajat 
                                                          

Perheen  
koko 

Tuloraja €/kk 
Maksu alkaen 27 €, tulot 

vähintään 
Maksu 288€, jos tulot 

enemmän kuin 

hlö 1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020 1.8.2021 

2 2 136 2 798 2 388 3 050 4 823 5 485 

3 2 756 3 610 3 008 3 862 5 443 6 297 

4 3 129 4 099 3 381 4 351 5 816 6 786 

5 3 502 4 588 3 754 4 840 6 189 7 275 

6 3 874 5 075 4 126 5 327 6 561 7 762 

 
 
Tulorajojen muuttumisen myötä kaikkien perheiden on toimitettava uudet tulotositteet varhaiskasvatuksen 
sihteerille 15.6.2021 mennessä. Tositteet voi toimittaa joko sähköpostitse (katariina.hartikainen@liminka.fi) 
tai kirjepostilla (Limingan kunta, Katariina Hartikainen, Liminganraitti 10 c, 91900 Liminka). Jos perhe on 
hyväksynyt korkeimman maksun tai maksu on tarkastettu kuluneen vuoden aikana ja tietoihin ei ole tullut 
muutoksia, niin tositteita ei tarvitse toimittaa. 

 


