LASTEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen
sekä veroista vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella seuraavanlaisesti:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja e/kk
2798
3610
4099
4588
5075

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

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvat alaikäiset lapset.
Korkein perittävä asiakasmaksu on 288 e ja pienin perittävä maksu 27e. Perheen
toisesta lapsesta perittävä maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta ja seuraavien
lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta tehdään hoitosuhteen alkaessa sopimus, joka
vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Sopimus on voimassa vähintään 3kk, eikä sitä voi
tehdä takautuvasti. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen
kyseisen hoitoviikon alkamista. Jos sopimuksen mukainen hoitoaika ylittyy, peritään
kyseisen kuukauden alusta lukien korkeampaa maksua vähintään kolmen kuukauden
ajan. Alle 5:n päivän mittaisesta hoidontarpeesta peritään päivittäinen hoitokorvaus,
joka on kokopäivähoidossa 16e/pv ja puolipäivähoidossa 10e/pv
Hoidon tarve enintään 20 t/vk, maksu 60 % kokopäivähoidon maksusta
Hoidon tarve enintään 25t/vk; maksu 70 % kokopäivähoidon maksusta
Hoidon tarve enintään 30t/vk; maksu 80% kokopäivähoidon maksusta
Hoidon tarve enintään 35t/vk; maksu 90 % kokopäivähoidon maksusta
Hoidon tarve yli 35t/vk, maksu 100 % kokopäivähoidon maksusta
Maksu peritään kaikilta läsnäolokuukausilta, mutta jos lapsi on toimintakauden (elo-heinäkuu) aikana ollut hoidossa 11 kk ja ollut poissa yli ¾
kuukausimaksun perusteena olevien hoitopäivien määrästä, on 1kk lapselle
maksuton.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta koko kuukauden, maksua ei peritä
lainkaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta.
.
Mikäli lapsi on poissa koko kuukauden muusta syystä kuin sairautensa vuoksi,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lomien ja sairauden johdosta peruttuja hoitopäiviä ei voi siirtää myöhemmin
pidettäväksi.
Hoito on maksutonta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella.
Lapsen hoidon alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, peritään maksu
hoitosuhteen voimassaoloajalta.
Jos lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka loman ajaksi, eikä sitä ole peruttu
viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua, peritään peruuttamatta jätetystä
varhaiskasvatuspaikasta lisämaksuna puolet lapsen hoidosta määrätystä maksusta.
Maksu peritään silloinkin, kun lapsella on maksuton hoito. Lisämaksu on vähintään
27e.
Koululaisten iltapäivätoiminta on maksullista ja maksu peritään kuukausittain.
Toiminnan alussa voit valita tarvitsemasi tuntimäärän. Kuukausimaksu määräytyy
pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan. Kuukausi veloitus on kiinteä ja riippumaton
toimintapäivien määrästä. Hoitoa ei järjestetä koulujen lomien aikana ja tuolta ajalta
ei myöskään peritä maksua.
•
•
•
•

hoidon tarve alle 3t/pv; maksu 70e
hoidon tarve alle 4t/pv; maksu 80
hoidon tarve alle 5t/pv; maksu 100e
hoidon tarve yli 5t/pv; maksu 120e

Mikäli koululaiselle järjestetään myös aamuhoitoa, niin maksut hoidosta ovat
ip toiminnan maksujen mukaiset.

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot:
• ansiotulot (brutto) + lomaraha 5%
• verolliset luontaisedut
• pääomatulot
• yritystoiminnan tulot
• verolliset päivärahat
• eläkkeet, myös päivähoidossa olevien lasten eläkkeet
• elatusavut ja -tuet päivähoidossa olevilta lapsilta
• työttömyyspäiväraha
• Kelan maksama työmarkkinatuki/koulutustuki
• työvoimakoulutuksen koulutustuki
• Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
• sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
• tapaturmavakuutuksen päiväraha
• kunnan maksama omaishoidontuki
• perhehoitajan hoitopalkkio
• metsätulo
• muut jatkuvat tulot
Tulot, joita ei oteta huomioon:
• lapsilisä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lapsen hoitotuki
eläkkeensaajan hoitotuki
asumistuki
vammaistuki
sotilasavustus
opintotuki ja opintotuen asumislisä
koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
apurahat
matkustussäännön mukainen päiväraha
kulukorvaukset
perhehoidon kustannuskorvaukset
kotihoidontuki
toimeentulotuki

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista
johtuvat muut vastaavat kustannukset.
Tuloselvitykset tulee hoidon alettua toimittaa asianmukaisine liitteineen
perhepäivähoitotoimistoon.
Mikäli selvitystä ei toimiteta tai asianmukaiset liitteet puuttuvat, peritään maksu
korkeimman hoitomaksun mukaan. Maksu oikaistaan sen kuun alusta, kun asiakirjat
liitteineen on toimitettu.
Mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (10% >) kesken toimintavuoden, tulee
vanhempien tehdä siitä ilmoitus perhepäivähoitotoimistoon. Maksupäätös voidaan
oikaista takautuvasti, mikäli se perustuu virheellisiin tietoihin.

