VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2018.
Varhaiskasvatuksen maksut tarkistetaan indeksimuutoksen mukaisesti joka toinen vuosi.
Maksun suuruus
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 288 euroa. Toisesta lapsesta
perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 144 euroa. Kustakin seuraavasta
lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu
on 27 euroa.
Tuloselvitys
Perheen tulee toimittaa varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten tuloselvitykset palkka- ym. tulotodistuksineen
määräaikaan mennessä (vuosittain 30.6. mennessä ja muutoin heti hoitosuhteen alkaessa). Mikäli perhe ei ilmoita
tulojaan, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu. Maksua ei alenneta takautuvasta. Perhe voi myös halutessaan
antaa suostumuksen korkeimman päivähoitomaksun perimisestä.
Varhaiskasvatuksen maksujen maksuprosentit ja tulorajat
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Perheen koko
Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset (enintään 4). Jos
perheessä on muita alle 18-vuotiaita lapsia, varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta
vähennetään 117 euroa kustakin muusta lapsesta.
Tuloina otetaan huomioon
Päätettäessä varhaiskasvatuksen maksusta perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- pääomatulot
(bruttotulot) sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tuloina ei oteta huomioon
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutusrahaa, opintotuen asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaa toimintorahaa ja matkakorvausta, koulutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta,
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset otetaan huomioon tulojen
vähennyksenä.
Hoitomaksun vahvistaminen
Hoitomaksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toimintavuoden loppuun. Jos hoitosuhteen aikana tapahtuu muutoksia
lapsen hoitoajoissa tai perheen tuloissa vahvistetaan hoitomaksu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Olennaisten muutosten yhteydessä (perhekoon muutos, työpaikan vaihdos jne.) tarkistetaan varhaiskasvatuksen maksu.
Maksualennus tai -vapautus
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista elatusvelvollisuuden,
toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
11 §).

Tuntirajat
Varhaiskasvatusaika
0-80 h/kk
81-100 h/kk
101-140 h/kk
yli 141 h/kk

Maksuperuste
50 %
70 %
85 %
100 %

Sovitun enimmäismäärän ylittyessä peritään ylimenevä tuntimäärä tilapäishoidon maksuperusteiden mukaan.
Mikäli ylitystä tapahtuu kolmena peräkkäisenä kuukautena, siirretään sopimuksessa oleva tuntiraja seuraavaan
tuntirajaan.
Tilapäishoito
Tilapäishoidon maksu on kokopäivähoidossa 20 €/pv (yli 5 h/pv) ja osapäivähoidossa 12 €/pv (enintään 5 h/pv). Hoitoa
annetaan vain, mikäli lapsiryhmässä on tilaa haluttuna päivänä.
Maksutonta esiopetusta (4 h/pv) täydentävä varhaiskasvatus
Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien maksu määräytyy seuraavasti:
Tuntirajat
0-40 h/kk
41-80 h/kk
81-100 h/kk
101-140 h/kk

Maksuperuste
40 %
50 %
70 %
85 %

Maksu peritään
Maksu peritään enintään 11 kuukauden ajalta toimintavuodessa (toimintavuosi 1.8.-31.7.) Kuitenkin jos lapsi on
varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina eikä hänellä ole muita kuin sairaus poissaoloja, voidaan
maksu periä 12 kuukaudelta.
Maksut poissaolojen ajalta
1. Sairauspoissaolot
- jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden = maksuton kuukausi
- jos lapsi on sairauden vuoksi poissa 11 päivää tai enemmän kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta
- sairauspoissaolojen huomioimiseksi on niistä heti sairauden alkaessa ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan.
2. Muut poissaolot
- jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
- muussa tapauksessa peritään koko kuukauden maksu.
Vuorohoito
Vuorohoitoa järjestetään vain vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa on ennen klo 6.30 tai klo 17.00
jälkeen tarvittava hoito tai viikonlopulle ajoittuva hoito. Vanhemmat toimittavat työvuoronsa
varhaiskasvatuspaikkaan heti kun he ne saavat mutta kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen hoidon tarvetta.
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Hoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisaika on kaksi (2)viikkoa siitä, kun irtisanominen on saapunut
kuntaan.
Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toimintapäivien lukumäärän mukaan.
Varhaiskasvatuksen maksuja ja laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa toimistosihteeri Tiina Tura p. 040 710 4714.

