
Varhaiskasvatuksen kesäpäivystyksen maksukäytännöt 

Peruuttamatta jätetystä hoitovarauksesta perittävä maksu 

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä maksu päiväkotien heinäkuun 
päivystysajaksi varatun hoidon perumatta jättämisestä. Jos huoltaja haluaa perua lapselle varatun 
kesäpäivystyshoidon, se tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen varauksen alkua. Mikäli olette 
varanneet useamman jakson, tulee jokainen jakso perua erikseen. 

Varhaiskasvatuksen kesäajan päivystyshoidon varaus on sitova, jotta vältetään aiheettomat 
varaukset. Varausten perusteella tehdään henkilöstömitoitus kesäpäivystyspäiväkoteihin. 
Päivystysajan toiminnan tehostamisella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Aiempina kesinä 
aiheettomien ja peruuttamatta jätettyjen varausten määrä on ollut suuri, jopa 50 prosenttia 
varauksista.  

Perumatta jätetystä hoitovarauksesta peritään puolet asiakasmaksulain mukaan 
määräytyvästä kuukausimaksusta. Maksu peritään, vaikka perheet muutoin olisivat oikeutettuja 
maksuttomaan heinäkuuhun. Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua, 
peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta. 

Mikäli et käytä varattua päivystyshoitoa, muista perua se viikkoa ennen! 

 Jos lapselle on varattu päivystyshoitoa viikolle 26 (26.6.-2.7), tulee se perua viimeistään 
maanantaina 19.6. klo 23.59.

 Jos lapselle on varattu päivystyshoitoa viikolle 27 (3.-9.7.), tulee se perua viimeistään 
maanantaina 26.6. klo 23.59

 Jos lapselle on varattu päivystyshoitoa viikolle 28 (10. -16.7.), tulee se perua viimeistään 
maanantaina 3.7. klo 23.59

 Jos lapselle on varattu päivystyshoitoa viikolle 29 (17.- 23.7.), tulee se perua viimeistään 
maanantaina 10.7. klo 23.59

 Jos lapselle on varattu päivystyshoitoa viikolle 30 (24.7. -30.7.), tulee se perua viimeistään 
maanantaina 17.7. klo 23.59

Ohjeet huoltajalle poissaolomerkinnän tekemiseen 
eVaka – järjestelmässä varhaiskasvatuksen lapselle 
(esim. kesäpäivystyksessä varatun ajan peruminen) 

1. Kirjaudu eVakaan omilla käyttäjätunnuksillasi

2. Mene Kalenteri – välilehdelle

3. Klikkaa Ilmoita poissaolo – kuvakkeesta

4. Ilmoita poissaolo

a) järjestelmä aktivoi valmiiksi kaikki lapset



b) Tee poissaoloilmoitus niille päiville, milloin lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta  
 
 

c) Ilmoita poissaolon syy (Poissaolo, mikäli perut kesäajan päivystysvarauksen) 
 

d) Vahvista 
 

5. Kalenterista näet, että ilmoitus on onnistunut, kun sinne ilmestyy Poissa – merkintä niille 
päiville, jotka olet perunut 

 

 

 
 
 

6. Samalla toiminnallisuudella voit ilmoittaa myös Sairaus-poissaolon, mikäli lapsesi sairastuu 

 
 
Ohjeet huoltajalle esioppilaan hoitovarauksen perumiseen 
 
 

A. Jos sinulla on eVaka tunnukset toimi kuin edellä 
 

TAI 
 

B. Jos sinulle ei ole eVaka tunnuksia, niin ilmoita peruutus oheiseen sähköpostiin 
 

kesapaivystys@tampere.fi 
 
Kun lähetät peruutuksesta sähköpostin, muista ilmoittaa lapsesi nimi ja päivystyspäiväkodin 
nimi. 

 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Kesäpäivystyksen henkilökunta 
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