VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.1.2018 JA 1.8.2018
Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu 1.1.2018 on 290 euroa kuukaudessa ja 1.8.2018
alkaen 289 euroa, alin perittävä maksu 27 euroa kuukaudessa.
Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. -31.7.) aikana. Heinäkuu on
maksuton, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos
varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu.
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT
Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän
kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo, myös lomaraha huomioidaan. Veronalaisena
tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat
veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallinto vuosittain antamissaan
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Tulotiedot on toimitettava sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin varhaiskasvatus on alkanut.
Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, peritään korkein maksu.
Varhaiskasvatusmaksua ei korjata takautuvasti. Perhe voi kirjallisesti tai sähköisen asioinnin kautta
antaa suostumuksen korkeimman maksun perimiseen. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa
olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON
-

lapsilisä
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki
vammaisetuuksista annetun lain mukainen etuus
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettava sairaanhoito- ja
tutkimuskulujen korvaus
sotilasavustus
rintamalisä
opintoraha
opintotuen asumislisä
opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
aikuiskoulutustuki
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen
ylläpitokorvaus
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukainen kulukorvaus
perhehoidon kustannusten korvaus
lasten kotihoidontuki

TULOJEN VÄHENNYKSENÄ HUOMIOIDAAN
-

suoritetut elatusavut
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
rahasyytinki

PERHEEN KOKO, TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon ja kuukausittaisten bruttotulojen mukaan.
Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta
seuraavien prosenttien mukaan:
1.1.2018
Perheen koko,
henkilö
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
1.1.2018
2 050
2 646
3 003
3 361
3 718

Maksu%

1.8.2018
Perheen koko,
henkilö
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
1.8.2018
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

Maksu%

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Korkeimman maksun
tuloraja (brutto)
4760
5356
5713
6071
6428

Korkeimman maksun
tuloraja (brutto)
4803
5414
5781
6148
6514

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä
varhaiskasvatuksessa, määräytyy nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
maksu perheen koon ja tulojen mukaan. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on 50 % nuorimman lapsen
maksusta eli enintään 145 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajajaa korotetaan kustakin
seuraavasta lapsesta 138 euroa (1.1.2018) ja 142 euroa (1.8.2018)
MAKSUN MUODOSTUMINEN HOITOAIKAPERUSTEEN MUKAAN



varhaiskasvatusta tarjotaan osa- ja kokoaikaisena
osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen hoitoaika on 4-6 tuntia. Maksu muodostuu
seuraavasti:
o 20 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 60 % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta
o 25 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 73 % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta
o 30 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 87 % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta



kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen hoitoaika on vähintään seitsemän tuntia ja
enimmillään kymmenen tuntia vuorokaudessa



varhaiskasvatuksen alkaessa vanhemmat ilmoittavat varhaiskasvatus päivien määrän/kk.
Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa 1 – 10 päivää laskutetaan kymmenen päivän mukaan,

11 – 13 päivää laskutetaan kolmentoista päivän mukaan, 14 – 16 päivää laskutetaan
kuudentoista päivän mukaan, 17 päivää tai enemmän koko kuukauden maksu. Maksua
voidaan alentaa, mikäli varhaiskasvatuksen tarve vähenee vähintään 3 kuukauden ajaksi


varattu hoitopäivä on maksullinen hoitopäivä

VUOROHOITO
Silloin kun varhaiskasvatuspalveluja tarvitaan illalla, yöllä tai viikonloppuna, maksu määräytyy
varattujen varhaiskasvatusaikojen mukaan. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa 1 – 10 päivää
laskutetaan kymmenen päivän mukaan, 11 – 13 päivää laskutetaan kolmentoista päivän mukaan,
14 – 16 päivää laskutetaan kuudentoista päivän mukaan, 17 päivää tai enemmän koko kuukauden
maksu. Maksu voi vaihdella kuukausittain.
TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Satunnaiseen tarpeeseen (1- 5 päivää) järjestettävästä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on
20€/pvä
ESIKOULULAISET
Esiopetus on maksutonta. Mikäli lapsi kuitenkin tarvitsee esiopetuksen lisäksi osa- tai kokoaikaista
varhaiskasvatusta, peritään tältä ajalta maksu. Esikoululaisen varhaiskasvatus




40 % kokopäivähoidon maksusta silloin, kun varhaiskasvatusta tarvitaan enimmillään 3 h/pvä
60 % kokopäivämaksusta silloin, kun varhaiskasvatusta tarvitaan 3-6 h/pvä
100 %, kun varhaiskasvatusta tarvitaan 7 h/pvä tai yli

Esiopetuksen loma-aikoina varatusta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään maksu
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mukaan
HUOMIOITAVAA


kesä – elokuun ajalta varhaiskasvatuksesta peritään maksu, ellei lapsen loma-poissaolosta
tai hoitopaikan irtisanomisesta ole ilmoitettu kirjallisesti vähintään 10 kalenteripäivää ennen
suunniteltua loman alkamista tai varhaiskasvatuksen päättymistä



jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa
varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruttu ennen varhaiskasvatuksen sovittua alkamista,
vanhemmilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin
pienet, ettei lapselle määräydy kuukausimaksua, peritään käyttämättä jätetystä
varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä kuukausimaksusta.



jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, laskutus tapahtuu
varattujen hoitopäivien mukaan



varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti vähintään 10 kalenteripäivää ennen
suunniteltua varhaiskasvatuksen päättymistä
maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Päätökset on perusteltava ja asiakkaan vaatimuksesta taikka viranhaltijan niin harkitessa
siirrettävä hakemus sivistyslautakunnan päätettäväksi. Käsittely sivistyslautakunnassa
edellyttää kirjallista hakemusta



POISSAOLOT


lapsen sairauden vuoksi yli 10 pv/kalenterikuukausi; maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta



lapsen sairauden vuoksi koko kalenterikuukausi; maksua ei peritä



jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta ja sairausajalle osuu
säännöllisiä vapaapäiviä, vapaapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. Jos lapsi on sairaana
ennakkoon ilmoitetun loman aikana, lomapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. Varattuja päiviä
koskevat muutokset on ilmoitettava 3 päivää ennemmin



koko kalenterikuukauden kestävä muu poissaolo; puolet maksusta



osan kalenterikuukaudesta kestävä muu poissaolo; täysi maksu



varhaiskasvatusmaksua ei peritä sellaisilta etukäteen varatuilta hoitopäiviltä, jolloin
varhaiskasvatuspaikkaa ei ole osoitettavissa kaupungin toiminnasta johtuvista syistä



jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta 1.5. – 30.9. heinäkuun lisäksi yhden kokonaisen
kalenterikuukauden varhaiskasvatusmaksua ei tältä kuukaudelta peritä. Edellytyksenä, että
varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen toiminta kauden elokuussa. Poissaolosta
tulee ilmoittaa kirjallisesti 10 päivää ennen loman alkamista



jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa
varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muun kuin sairauden vuoksi enintään kolme
neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien
määrästä, maksu peritään 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon
etukäteen ilmoitetut poissaolopäivät.

MAKSUN TARKISTAMINEN
Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksua voidaan kuitenkin tarkistaa, asiasta
mahdollisimman ajoissa ilmoittamalla silloin, kun:






perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat
muuttuneet
lapsen varhaiskasvatusaika on muuttunut
maksu osoittautuu virheelliseksi
maksut tarkistetaan vuosittain, tulotietojen toimittamisajankohdasta tiedotetaan aina
erikseen.

Maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta taannehtivasti, jos päätös perustuu lapsen
huoltajan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin.
MUUTOKSENHAKU
Jos maksuvelvollinen on tyytymätön maksupäätökseen, hänellä on oikeus saattaa maksua
koskeva päätös kaupungin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä
kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun maksuvelvollinen on saanut tiedon päätöksestä.

