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Kasvatus ja opetus
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.1.2018 ALKAEN

•
•
•
•

•
•

Laki 1503/2016 astui voimaan 1.3.2017 Finlex 1503/2016. Lakimuutos 1.1.2018 tulorajojen nostosta ja sisarusalennuksen
kasvattamisesta: 959/2017 sekä 961/2017
Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista
Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta
Asiakasmaksu määräytyy

Perheen koon

Tulojen

Lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella
Laissa määräävänä tekijänä on keskimääräinen, viikottainen tuntiperuste (h/vko). Lasketaan keskiarvo
kalenterikuukauden ajalta.
Kaksi- ja kolmehenkisten perheiden asiakasmaksut tiettyyn tulorajaan asti pienenevät entisestään 1.1.2018 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta peritään perheen maksukyvyn mukaan
prosenttiperusteisesti.

kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintakauden aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus
on alkanut viimeistään 1.8. ja kestää koko toimintakauden. Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa, heinäkuu on
maksuton, jos asiakkuus on alkanut viimeistään edellisenä vuonna 1.8. ja kestänyt yhtäjaksoisesti 11 kuukautta. Myöhemmin toimintakauden aikana
aloittaneille EI maksuvapaata kuukautta tule ko. toimintakautena.
Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kaikilta 12
kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintakauden kaikkina kuukausina ja etukäteen ilmoitettuja poissaoloja on enintään kolme
neljäsosaa sovittujen kuukausittaisten osallistumispäivien määrästä.
Lasten vanhempien tulee ilmoittaa muut pidemmät tiedossa olevat lasten poissaolot osaamispalvelupäällikölle sekä varhaiskasvatusyksikköön
etukäteen. Asiakkuuden päättymisestä tulee ilmoittaa, mikäli mahdollista, viimeistään 2 kk ennen sen päättymistä osaamispalvelupäällikölle.
Maksu määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan vuoden välein. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2019. Maksu tarkistetaan myös kesken
toimintavuoden, jos perheen maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Toimintavuoden aikana maksut tarkistetaan
myös, mikäli valtion taholta tulee muutoksia perusteisiin. Aikaisempaan poiketen sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin sijasta käytetään
opetustoimen hintaindeksiä.
Jos huoltaja / vanhempi ei ilmoita tulojaan, määrätään enimmäismaksu 290€/kk.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy
suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivä maksuun.
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN
Tuloina otetaan huomioon:
-

lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien henkilöiden tulot

-

pääomatulot

-

verosta vapaat tulot (mm. myös elatusapu).

Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon:
Lapsilisää, lasten kotihoidontukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, opintotuen asumislisää, opintorahaa,
koulutusrahaston aikuiskoulutustukea, opintojen johdosta suortitettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, vammaisetuuksista annetun lain
mukaista etuutta, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, rintamalisää, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksenä huomioidaan varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut
vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN PERUSTEET
Asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti:

Perheen
koko,
henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja
1.1.2018
alkaen, €/kk
2050
2646
3003
3361
3718

Korkein
maksuprosentti
1.1.2018 alkaen
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Toisesta lapsesta perittävä maksu on lakimuutoksen (1.1.2018 alkaen) mukaan enintään 50% nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta.
Seuraavien lasten maksu on edelleen 20% perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta.
Muutoksen myötä toisen lapsen suurempi alennus kohdistuu kaikkiin useampilapsisiin perheisiin. Muutos pienentää kaikkien niiden perheiden
kuukausimaksuja, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa ja joiden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu ensimmäisestä lapsesta on 27289€.
Uuden lain mukaan, jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta
jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan
päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta peritään puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä
kuukausimaksusta.

KOKOAIKAINEN VARHAISKASVATUSMAKSU (yli 35h/vko)
Taulukosta valitaan perhekoon mukainen vähimmäisbruttotuloraja/ kk. Se vähennetään keskimääräisistä bruttotuloista. Jäljelle jäävästä luvusta
otetaan maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = nuorimman lapsen kokopäivämaksu. Mikäli perheen bruttotulot ovat korkeimman maksun
bruttotulorajan suuruiset tai suuremmat, peritään korkein maksu.
Jos tulot ovat pienemmät, kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos kuukausimaksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.

OSA-AIKAINEN VARHAISKASVATUSMAKSU (alle 35h/vko)
Osa-aikainen varhaiskasvatusmaksu on varhaiskasvatuksessa enemmän kuin 20h, mutta vähemmän kuin 35h/vko, sovelletaan
varhaiskasvatusaikaan suhteutettua maksua oheisen taulukon mukaisesti.
Taulukko 2. Koko- ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut varattujen tuntien perusteella. (keskimäärin viikossa)
Varhaiskasvatuksen viikkotuntimäärä lapsella
Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta
<20h
60%
21-27h
70%
28-34h
80%
>35h
100%

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUSMAKSU
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain.
Yli 5h/päivä 18€
enintään 5h/päivä 12€

Tuntiluokka ilmoitetaan kolmen kuukauden seurantajaksoiksi, jonka jälkeen voidaan anoa muutosta tuntiperusteisiin. Tuntiluokka
määräytyy varhaiskasvatuspaikka-anomuksen sekä varhaiskasvatuspaikkapäätöksen perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
määräytyy aina vähintään päätetyn tuntiluokan mukaan. Mikäli ilmoitettu tuntimäärä ylittyy, siirtyy veloitus automaattisesti korkeampaan
tuntiluokkaan.

MAKSUN PERIMINEN ASIAKKUUDEN ALKAESSA TAI PÄÄTTYESSÄ, SEKÄ PAIKAN PERUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN.
Asiakasmaksu peritään sijoituspäätöksessä olevasta aloituspäivästä alkaen.
Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarve siirtyy tai lapselle myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti ennen asiakkuuden
alkamista. Mikäli ilmoitus jätetään tekemättä, peritään puolet asiakasmaksusta.
Kun asiakkuus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään keskimääräisten viikkotuntien mukaan.
Paikka on SANOTTAVA IRTI KIRJALLISESTI viimeistään asiakkuuden päättyessä. Maksu peritään siihen saakka kunnes paikka on irtisanottu.
Lapsen oikeus kotihoidontukeen päättyy varhaiskasvatuksen alkamista edeltävään päivään. Vanhempien tulee itse ilmoittaa Kelaan lapsen
varhaiskasvatuksen aloittamisesta.
MAKSUN PERIMINEN POISSAOLON AJALTA
Kuukausimaksu peritään pääsääntöisesti myös poissaolopäiviltä. Puolet päivämaksusta peritään silloin, kun lapsi on sairautensa vuoksi pois
vähintään 11 päivää kalenterikuukaudesta tai lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden. Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on oman
sairautensa vuoksi pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät.

ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu voidaan anomuksesta alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulo-edellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Lainojen lyhennyksiä ja korkoja ei oteta huomioon maksua alentavana tekijänä.
LISÄKSI HUOMIOITAVAA
Kunta järjestää pääsääntöisesti kaikille kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille varahoidon oman varhaiskasvatusyksikön ollessa
suljettuna. Täten myös peritään normaali maksu riippumatta siitä käytetäänkö varapaikkaa vai ei. Varahoidosta sovitaan tarpeen mukaan
osaamispalvelupäällikön kanssa.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen ja eräpäivä on kuukauden viimeinen päivä esim. tammikuun laskun eräpvm. 28.2.
jne.

HUOM! Pyhärannan kunta siirtää suoraan kaikki erääntyneet saatavansa perittäväksi Taitoa Kuntaperintä Oy:lle, joten karhulaskuja ei
kunnan toimesta enää asiakkaalle lähetetä !
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun voi maksaa myös suoraveloituksena.
Asiakasmaksujen määräytymistä ja laskutusta koskevissa asioissa tiedusteluihin vastaa:
Toimistosihteeri
Anne Laivo p. 044-7383 432
Osaamispalvelupäällikkö
Nestori Mäkelä, p. 044 738 3431

