KUNNALLISET VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT SUONENJOELLA

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksujen määräytyminen 1.3.2017 alkaen
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettava asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja
pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettavaa asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista
vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle
jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti:
perheen koko

tuloraja € / kk

maksu %

2
3
4
5
6

1 915
1 915
2 053
2 191
2 328

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

korkeimman
maksun tuloraja
4436,73 €
5000,10 €
5723,89 €
5861,89 €
5998,89 €

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun: (Perheen
bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu (korkein maksu 290 euroa). Esim. 4 henkinen
perhe: (4000€ - 2053€) x 7.9 % = 154,00 € / lapsi.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa.
Sisaralennus: Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman
maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 90 %
ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20 % nuorimman lapsen
maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen
perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttavaa hoitomaksun suuruuteen.
Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voidaan
viikkotuntimäärää koskevaa sopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seurattaessa
tasoitusjaksona käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa.

ei valittavissa

Esiopetukseen osallistuvan lapsen
maksu esiopetuksen työpäivinä
kokopäivähoidon maksusta
15 %

enintään 20 h/vko

50 %

40 %

alle 35 h/vko

75 %

60 %

35 h/vko tai enemmin

100 %

100 %

SOVITTU HOITOAIKA:
EO+enintään 20 h/kk

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon maksusta

Sopimus tehdään hoitosuhteen alkaessa tai palvelutarpeen muuttuessa. Sopimus tehdään
pääsääntöisesti vähintään kolmen kuukauden ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Jos sovittu
viikoittainen hoitoaika enimmillään 1 kalenterikuukauden tasoittumisjaksolla ylittyy, peritään kyseisen
kuukauden osalta ylitystä vastaava korotettu maksu. Mikäli ylitys toistuu, siirtyy lapsi automaattisesti
ylitystä vastaavaan maksuluokkaan.
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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
alusta lukien.
Maksupäätös
Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Tuloselvitys tehdään pääsääntöisesti eDaisy -sähköisen
asiointipalvelun kautta. Mikäli selvitystä ei ole tehty yhden kuukauden kuluessa hoidon
alkamisesta tai tulotietojen tarkistamispyynnön takarajaan mennessä, palvelusta voidaan määrätä
korkein maksu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta.
Asioinnin yhteydessä tulee perheen ilmoittaa myös mahdollisesti omistamansa metsäalueen pinta-ala
ja metsätalouteen liittyvät mahdolliset korkomenot. Metsän laskennallinen tuotto lasketaan
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain laskentakaavan mukaisesti perheen tuloksi.
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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