KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa määräytyvät
perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa,
avioliitossa tai avoliitossa asuvat henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa
asuvat alle 18-vuotiaat lapset.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään joko kokoaikaisena- tai osa-aikaisena maksuna.
Kokoaikainen maksu peritään kun hoitoa on keskimäärin yli 35 tuntia viikoittain. Osaaikainen maksu peritään, jos hoidon tarve on keskimäärin enintään 35 tuntia viikoittain.
Korkein maksu kokoaikaisesta hoidosta 1.8.2018 alkaen on 289€ / kk. Alin perittävä maksu on
27 € / kk. Perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen hoitomaksu on 50% nuorimman lapsen
maksusta, enintään 145 € kuukaudessa. Kunkin seuraavan lapsen hoitomaksu on 20 %
ensimmäisen lapsen hoitomaksusta.
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Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan
tulorajaan 142€ jokaisesta seuraavasta perheen alle 18-v. lapsesta.
Esimerkki varhaiskasvatusmaksun määrittelystä:
Perheessä on äiti, isä sekä 4- ja 8-vuotiaat lapset.
Perheen yhteiset bruttotulot 4000 € /kk
Bruttotulot 4000 € - 3080 € = 920 €.
Kokoaikainen hoito maksu:
920 € x 10,7 % = 98 € / kk / lapsi
Osa-aikainen hoito 20h/vko maksu:
98 € x 60,0 % = 59 € / kk / lapsi
Hoitomaksu määräytyy hoitosopimuksessa ennalta sovittujen hoitotuntien mukaan:
Hoitoajat ilmoitetaan eAsioinnin kautta
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Hoitoaikataulukko esikoululaisten varhaiskasvatuksesta esikoulun toiminta-aikana:
hoitotuntia/kk tunteja/ kokoaikaisesta
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Hoitomaksua määrättäessä perheen tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä
verosta vapaat muut tulot. Kuukausitulojen vaihdellessa, kuukausituloksi määritellään viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot.
Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea,
vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen
korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opinto-rahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen
asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, työvoimapoliittisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.
Tulojen vähennyksiä ovat suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut
vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään kuukausittain niiltä
kuukausilta, kun lapsella on kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka, kuitenkin enintään 11
kuukaudelta toimintakauden (1.8.xx-31.7.xx) aikana. Jos lapsi on hoidossa toimintavuoden kaikkina
kuukausina ja lapsi on poissa muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä enintään kolme neljäsosaa
kuukausimaksunperusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, maksu
peritään 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut
poissaolot (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 4).
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan
poissaolon jatkuessa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä peruta ennen hoitosuhteen
alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken
kuukauden, peritään hoitopäivien mukaan laskettu alhaisempi maksu.
Hoidon päättyessä hoitopaikka on sanottava kirjallisesti irti. Irtisanomista ei voi tehdä
takautuvasti. Irtisanominen tulee tehdä heti kun hoidon päättyminen varmistuu. Tällöin voimme
huomioida paremmin vapautuvat hoitopaikat uusien lasten sijoittelussa.
Määräaikainen irtisanominen: Mikäli lapsella on pidempi poissaolo varhaiskasvatuksesta esim.
vuosilomien tai vanhemman lomautuksen tms. syyn vuoksi, voi hoitopaikan sanoa irti
määräaikaisesti. Määräajan tulee kestää vähintään kuukauden eikä irtisanomista voi tehdä
takautuvasti.
Esikoululaisen varhaiskasvatus-oikeus päättyy koulun aloitusvuoden heinäkuun loppuun.
Lisätietoja:

Päivähoitotoimisto:
Perhepäivähoito:
Päiväkodit:

Rauni Siirtola
Riitta Karsikas
Liisa Koponen

044 – 7591 281
044 – 7591 278
044 – 7591 287

