KUNNALLISET VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT SUONENJOELLA

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksujen määräytyminen 1.3.2017 alkaen
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan
järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti
järjestettävää varhaiskasvatusta. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen
varhaiskasvatuksessa varatun ajan perusteella.
Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy
myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu
siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli 0-261 euroa. Seuraavien
lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli 0- 58 euroa perheen tuloista
riippuen
Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden
ja kolmen hengen perheiden osalta.
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettava asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja
pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella.
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettavaa asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään
perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta
seuraavien prosenttien mukaisesti:

Nykyiset ja uudet tulorajat ja maksuprosentit
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Lapsen keskimääräisestä viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttavaa hoitomaksun
suuruuteen. Tasoittumisjakso on pääsääntöisesti yksi kalenterikuukausi. Poikkeuksen tästä tekee asiakas,
joka on oikeutettu subjektiiviseen 20-tuntiseen hoitoon viikossa ja valitsee sen toteutustavaksi
osapäivähoidon. Tällöin tasoittumisjakso on viikko.

SOVITTU HOITOAIKA
VIIKOSSA:

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon maksusta

Esiopetukseen osallistuvan lapsen
maksu esiopetuksen työpäivinä

enintään 20 h/vko

50 %

40 %

alle 35 h/vko

75 %

60 %

35 h/vko tai enemmin

100 %

100 %
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Sopimus hoitoajasta tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden
ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Jos sovittu hoitoaika ylittyy tasoittumisjakson aikana, peritään
kyseisen kuukauden ajalta käytetyn hoitoajan mukainen maksu. Jos ylitys tapahtuu toistamiseen peräkkäin,
siirtyy lapsi ylityksen mukaisen sopimuksen piiriin, jonka kesto on vähintään kolme kuukautta.

Poissaolojen huomioiminen
• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua
peritä lainkaan.
• Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi
kuukausimaksu.
• Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen
voimassaoloajalta.
• Päivähoitomaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana.
Heinäkuu on maksuton niille, jotka ovat olleet päivähoidossa yhtäjaksoisesti toimintavuoden
ensimmäisestä kuukaudesta lukien.

Maksupäätös
Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Tuloselvitys tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta ja skannatut
liitteet tulee liittää sähköiseen ilmoitukseen.
Mikäli selvitystä ei ole toimitettu, palvelusta voidaan määrätä korkein maksu. Korkeimman maksun ja
tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta, mikäli huoltaja/huoltajat ovat aiheettomasti
viivytelleet tulotietojensa ilmoittamisessa.
Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkistamista varten. Maksu määrätään
uudelleen myös toimintavuoden aikana, jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat. Olennaiseksi
muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien bruttotulojen 10 % muutos. Muuttuneet tulotiedot tulee
huoltajan/huoltajien viivytyksittä ilmoittaa.
Maksupäätös voidaan oikaista, mikäli se osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määrääminen on
perustunut perheen antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu korottaa takautuvasti enintään
vuoden ajalta.
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