Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen
Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja
tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Kokopäivähoidosta perittävän maksun
enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 290 € kuukaudessa.
Perheen toisesta lapsesta peritään enintään 261 € kuukaudessa. Kustakin seuraavasta
lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Pienin perittävä maksu on 27
€.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Jos päivähoitopaikanhakija ei ilmoita tulojaan, kunta voi määrätä enimmäismaksun.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan silloin kun
1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
2. on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat
muuttuneet
3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu
4. maksu osoittautuu virheelliseksi
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien
tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista
takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat
vanhemmat (avio- tai avopuolisot) ja heidän kanssaan vakituisesti asuvat alaikäiset
lapset.
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen
maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien
perusteella.
1.8.2016 alkaen koko- ja osa-aikainen päivähoito ja maksut määräytyvät seuraavasti:
Enintään 20 tuntia/viikko
maksu on 60 % kokopäivämaksusta
20-35 tuntia/viikko
maksu on 80 % kokopäivämaksusta
Vähintään 35 tuntia/viikko
maksu on 100 %
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Mikäli hoitopaikka on myönnetty oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapselle,
peritään varhaiskasvatuksen korkein maksu, mikä 1.8.2016 alkaen on 290 €
kuukaudessa.
Tuloina otetaan huomioon
Päätettäessä varhaiskasvatusmaksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan
kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Työttömyyskorvauksen sijasta suoritettavat opintoavustukset huomioidaan tulona.

Tuloina ei oteta huomioon
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen
korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa ja
opintotuen asumislisää eikä opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita
vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon
tukea.
Tulona ei myöskään oteta huomioon eläkkeensaajan hoitotukea, toimeentulotukena
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista
ylläpitokorvausta eikä työvoimapoliittista aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista
ylläpitokorvausta.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.
Varhaiskasvatusmaksun laskeminen
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan
ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti:
Tulorajat ja maksuprosentit
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
1 403
1 730
2 053
2 191
2 328

Korkein
maksu %
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena
olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

VARHAISKASVATUSMAKSUJEN LASKUTUS
Kiinteä kuukausimaksujärjestelmä.
Maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.
(Toiminta vuosi alkaa aina 1.8 kuluvaa vuotta ja päättyy 31.7 seuraavan vuonna.) Jos
lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa
päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään

kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien
määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta.
HUOM!
Poissaolopäivinä huomioidaan etukäteen (10 kalenteripäivää ennen loman
alkamista) ilmoitetut poissaolot.
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen poissaolon hoitopaikkaan.
Vain ennakkoon ilmoitetut lomat vaikuttavat maksuttomaan kuukauteen.
Maksuton kuukausi voi olla kesä- tai heinäkuu, riippuen lapsen loman ajankohdasta.
Mikäli lapsi on poissa päivähoidosta touko-elokuun aikana yhtäjaksoisesti vähintään
kaksi perättäistä, kokonaista kalenterikuukautta ja poissaolo on ilmoitettu määräaikaan
mennessä, hoitomaksua ei peritä tältä ajalta. (Määräaika ilmoitetaan hoitopaikan
ilmoitus-taululla.)

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään, normaalin kuukausimaksun
lisäksi, puolet kuukausimaksusta. Tämä koskee myös niitä joille on määrätty 0-maksu.
Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskun eräpäivä on
kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Poissaolot
Kun lapsi on sairauden johdosta poissa päivähoidosta enemmän kuin 10
toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun
määrästä. (Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus esitettävä.)
Kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät,
maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. (Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus
esitettävä.)
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina
täysi kuukausimaksu.
Mikäli hoitopaikka on suljettu hoitajasta riippuvasta syystä (esim. koulutus tai
vuosiloma) ja lapsen huoltaja järjestää hoidon yksityisesti, ei maksua ko. ajalta peritä.

Hoidon alkaminen ja päättyminen
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu
määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Hoitopaikan irtisanominen
Hoitopaikan irtisanominen tehdä aina kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan
osoitteeseen; Päivähoitotoimisto, Kisatie 7, 21490 Marttila.
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