Sivistyslautakunta 26.2.2020

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut
1.8.2020 alkaen
Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja sivistyslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Perheen
henkilömäärä
2
3
4
5
6

Vähimmäistuloraja
€/kk
2 136
2 756
3 129
3 502
3 874

Korkein maksuprosentti
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

1. Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa
tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle
järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa,
määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka
luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu
määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

2. Kuukausimaksu ja sen periminen
Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona järjestettävästä varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu. Pääsääntöisesti maksu peritään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi alkaa 1.8.). Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja
lapsi on ollut muun syyn kuin sairauden takia poissa toimintavuoden aikana vähintään kolmeneljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien päivien lukumäärästä. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen. Mikäli varhaiskasvatus alkaa 1.9. tai sen jälkeen toimintavuoden aikana, maksu
peritään myös heinäkuulta.
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

3. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Maksun enimmäismäärä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa voi
ensimmäisen lapsen osalta olla enintään 288 € kuukaudessa. Jos
tulojen mukainen maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 €,
maksua ei peritä.
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta
kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50 % (144 €) nuorimman lapsen
maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on
20 % nuorimman lapsen maksusta.

4. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Jos lapselle on sovittu varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä kuukaudessa säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden ajan)
enintään 11 tai vähemmän, peritään maksuna 60 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta. Toimintakauden aikana sovittujen päivien määrä voi ylittyä korkeintaan kaksi kertaa, jolloin maksu peritään varattujen päivien mukaisesti. Jos sovittujen päivien
määrä ylittyy toimintakauden aikana kolmesti, silloin maksu tarkistetaan kolmannen ylittyvän kuukauden alusta kokoaikaisen
varhaiskasvatusmaksun mukaiseksi vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

4.1

Osapäiväinen varhaiskasvatus
Osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 70 %
kokoaikaisesta kuukausimaksusta. Osapäiväiseksi katsotaan varhaiskasvatus, jossa lapsi on päivittäin enintään viisi tuntia.

5. Esiopetuksessa oleva lapsi
Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta,
kuukausimaksu on 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, mikäli tarve on enintään viisi tuntia päivässä ja
70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, mikäli
tarve on yli viisi tuntia. Osa-aikainen maksu peritään esiopetuksen alkamispäivästä siihen päivään saakka, kun esiopetus kyseisenä toimintakautena loppuu. Muuna aikana maksu peritään voimassaolevan varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesti.

6. Kesäajan maksu
Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä vähintään kahden peräkkäisen kokonaisen kesäkalenterikuukauden aikana (joko 1.6. 31.7. tai 1.7. - 31.8. tai 1.6. - 31.8.) tai vähintään 61 peräkkäisen kalenteripäivän aikana (1.6. - 31.8. välisenä aikana) ja vanhemmat ovat tehneet siitä kirjallisen ilmoituksen varhaiskasvatuksen laskutusta varten vuosittain 30.4. mennessä, maksua ei
peritä ko. ajalta. Ilmoitus jätetään päiväkotiin tai perhepäivähoidon esimiehelle. Poissa-oloajalta ei ole oikeutta kotihoidon tukeen.

7. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot
Tuloina huomioidaan:
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai
muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot mm.:
-

ansio-, kiinteistö- tai vuokratulot, metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan tulona huomioon
varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta)
työttömyyskorvaus ja -avustus
tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiysraha, sairastuneen lapsen
hoitotuki
opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot
työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki

Tuloina ei oteta huomioon:
-

lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta,
rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja
matkakorvausta, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen
johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea, työntekijän päivärahoja, kilometrikorvauksia ja
työkalukorvauksia, kansaneläkelain (347/1956) mukaista lapsikorotusta.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).
Jos kuukausitulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen tulo (=maksunmääräämistä edeltäneiden
kahdentoista kuukauden tulot).
Mikäli yrittäjän tulot perustuvat arvioon (esim. tilitoimiston), tulot
tarkistetaan puolen vuoden kuluttua ja mahdollinen hoitomaksumuutos tehdään seuraavasta laskutuksesta alkaen.
Maksu määrätään enimmäismaksun suuruiseksi, mikäli hakija ei
halua toimittaa perheen tulotietoja tai jos tulotietoja ei pyynnöstä
huolimatta ole toimitettu vaadittuun aikaan mennessä. Jos tulotiedot toimitetaan myöhemmin, voidaan varhaiskasvatuksen kuukausimaksua tarkistaa seuraavasta laskutuksesta alkaen.

8. Maksun tarkistaminen ja muuttaminen
Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:
-

perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (vähintään 10
%)
perheen olosuhteet tai koko ovat muuttuneet
lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Huoltajilla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti. Muutos huomioidaan ilmoituksen saapumiskuukauden
alusta lukien. Mikäli tulot perustuvat arvioon, tulot tarkistetaan
neljännesvuosittain ja mahdollinen maksumuutos tehdään seuraavasta laskutuksesta alkaen.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Viranhaltijan tekemä virhe maksun määrittämisessä: Jos virhe
aiheuttaa hyvityksen, maksu on oikaistava takautuvasti ja liikaa
maksettu hoitomaksu on palautettava huoltajille. Jos virhe aiheuttaa lisälaskutuksen, maksua ei oikaista takautuvasti, vaan se
oikaistaan seuraavasta laskutuksesta alkaen.

9. Maksun periminen poissaolojen ajalta
Maksu peritään kuukausimaksuna. Poissaoloja ei hyvitetä.
Poikkeukset:
-

-

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukaudessa kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta.
Jos ennalta sovittuja hoitopäiviä on 11 kuukaudessa ja lapsi
on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, hoitomaksua ei peritä tai jos lapsi on ollut sairaana vähintään kuusi
sovittua hoitopäivää, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsi on poissa huoltajan isyysrahajaksojen aikana, niiltä
päiviltä ei peritä maksua.

10. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta perittävä maksu
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei
oteta vastaan eikä paikkaa ole peruttu ennen varhaiskasvatuksen
alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet varhaiskasvatuslain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat
niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, peritään
näissä tapauksissa käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta
puolet kohdan 3 mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

11. Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan määräaikaisesti
alentaa tai jättää perimättä toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

12. Varhaiskasvatuksen maksujen laskutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen. Maksuehto on 21 pv ja lasku erääntyy pääsääntöisesti viimeistään
kuukauden 15. päivänä. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä,
peritään eräpäivästä lukien kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja viivästysmaksu. Varhaiskasvatuksen maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

