VARKAUDEN KAUPUNKI
SIVISTYSTOIMI
VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN.
Maksujen määräytyminen
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 euroa. Maksu toisesta
lapsesta on 40 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta, enintään 115 euroa ja muista lapsista 20
% nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta, enintään 58 euroa. Alin perittävä maksu on 27 €.
Perheen koko.
Asiakasmaksulain mukaan perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa olevat henkilöt ja heidän alaikäiset lapsensa. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan
alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.
Perheen tulot.
Perheen tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Joustava hoitoraha otetaan tulona huomioon.
Palkkatuloihin lisätään lomaraha joko 4 % tai 5 %.
Varkauden kaupungin varhaiskasvatus saa palkkatiedot tulorekisteristä ja eläke- ja etuustietoja 1.1.2021
lähtien.
Kun siis haet lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa, teet tuloselvityksen tai ilmoitat tulojen muutoksesta, sinun ei
tarvitse liittää jatkossa kaikkia tulotietoja hakemukseesi.
Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot.
Yrittäjien tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, joten asiakkaat ilmoittavat yritystulot itse. Myös pääomatulot (esim. vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), metsätulot, liiton päivärahat ja huoltajien kesken sovitut elatusmaksut on edelleen ilmoitettava asiakkaan itse.
Palkkatulotiedot eivät tule tulorekisteristä automaattisesti, vaan ne täytyy aina tarkistaa sivistystoimen toimesta.
Perheiden tulee itse ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuvista muutoksista, mm. työttömyyden
jälkeen työhön palaaminen, työttömäksi jääminen, äitiys-tai vanhempainvapaalle tai kotihoidontuelle jääminen, opiskelun aloittaminen tai lopettaminen. Näistä muutoksista sivistystoimeen ei tule tietoa, joten ilmoitusvastuu tulojen ja perhekoon muuttumisista on edelleen perheillä.
Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot tulorekisteriin. Ilmoitusaika on maksupäivä + viisi (5) päivää.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.
Mikäli selvitystä ei ole toimitettu viimeistään ensimmäisen hoitokuukauden aikana tai se on puutteellinen, hoidosta määrätään korkein maksu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuva maksun erotusta ei palauteta.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2021 alkaen.
perheen koko

tuloraja € / kk

maksu %

2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

2
3
4
5
6

maksu alkaen 27€,
tulot vähintään
3 050
3 862
4 351
4 840
5 327

Korkein maksu
jos tulot yli €/kk
5 485
6 297
6 786
7 275
7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.
Esim. 4-henkisen perheen (molemmat huoltajat ja kaksi alle kouluikäistä lasta) lasten varhaiskasvatuksen
maksut määräytyvät seuraavasti:
Perheen bruttotulo kuukaudessa 4000€-4099€ (taulukon mukainen tuloraja) = -99€ josta 10,7 % on 0,00
€/kk.
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Varhaiskasvatusmaksu peritään varhaiskasvatusmaksupäätöksen mukaisesta hoidon aloituspäivästä alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Hoitosuhteen päättyminen pyydetään ilmoittamaan kuukautta ennen päättymistä. Laskutus päättyy sovittuun
irtisanomispäivään.
Asiakasmaksut
1.8.2017 alkaen asiakasmaksu määräytyy ennalta varatun hoitoajan mukaan. Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta tehdään sopimus, ja perittävä maksu suhteutetaan sopimuksen mukaisiin viikossa käytettäviin tunteihin. Jos varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi huoltajien työn tai opiskelun vuoksi, tasoitusjaksona käytetään enintään kalenterikuukauden mittaista jaksoa.
Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi, eikä sitä
voi tehdä takautuvasti. Jos sovittu varhaiskasvatusaika ylittyy, peritään kyseinen kuukausi seuraavan maksuluokan mukaan. Jos kuukausittainen varhaiskasvatusaika ylittyy toisen kerran toimintavuoden aikana, maksu
siirtyy seuraavaan maksuluokkaan. Sopimus laaditaan päiväkodinjohtajan / perhepäivähoidon ohjaajan
kanssa.
Jakajana käytetään 21 päivää.

Sovittu hoitoaika keskimäärin
kuukaudessa
enintään 84 h
enintään 105 h
enintään 126 h
147 h
210 h

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon maksuista
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Enimmäismaksu/kk
173,00 €
202,00 €
230,00 €
259,00 €
288,00 €

Perusopetuslain mukainen esiopetus (4h/pv) on maksutonta.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään alla olevan porrastuksen mukainen maksu.
Jakajana käytetään 21 päivää.
Sovittu hoitoaika keskimäärin kuukaudessa
enintään 63
enintään 84
enintään 105
enintään 126
vuorohoidossa 147
vuorohoidossa 210

Maksu prosenttia
kokopäivähoidon maksuista
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Enimmäismaksu/kk
144,00 €
173,00 €
202,00 €
230,00 €
259,00 €
288,00 €

Varhaiskasvatus on tilapäistä silloin, kun se ei ole jatkuvaa tai säännöllisesti toistuvaa ja sitä tarvitaan enintään viitenä päivänä kuukaudessa. Tilapäisesti annattavasta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 20,00
€/pv.
Sekä kunnalliseen, että yksityiseen perhepäivähoitoon ohjataan pääsääntöisesti kokopäivähoitoa tarvitsevat
lapset, eli 35 tunti/viikossa tai sen yli.
Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu.
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista,
lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet määräytyvästä kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan
peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan
käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä kuitenkin puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27€
=> 13,50€ pyöristetään 14,00€).
Kuntoutuksellinen hoito.
Kuntoutuksellisista syistä varhaiskasvatusta voidaan tarjota maksuttomana erityishuoltolain mukaan.
Heinäkuu maksuton.
Maksuttoman heinäkuun vuonna 2022 saa, jos lapsen hoitosuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti elokuusta 2021
alkaen.
Poissaolot.
Jos lapsi on sairauden takia poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin kymmenen toimintapäivää kuukaudessa, kuukausimaksusta peritään puolet. Jos poissaolo sairauden takia kestää kymmenen päivää tai vähemmän, peritään koko kuukausimaksu.
Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi on muun syyn kuin
sairauden takia poissa kaikki kuukauden toimintapäivät, peritään puolet kuukausimaksusta. Muissa tapauksissa peritään täysi maksu. Näin jo yhdestä läsnäolopäivästä voi joutua maksamaan koko kuukauden maksun.
Isyysvapaa ja varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla
varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän
poissaolonsa ei ole maksutonta.
Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Maksun tarkistus.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai
arvioitujen tulojen perusteella. Muutoksista perheen tuloissa (vähintään 10 %) on ilmoitettava varhaiskasvatuksen viranomaisille. Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta.
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi Opetus- ja kulttuuriministeriön hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee indekseillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin tarkastus vuoden marraskuun aikana. Indekseillä tarkastetut euromäärät tulevat voimaan tarkastusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä.
Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Varhaiskasvatuksen laskun eräpäivän muutokset, kyselyt suoritetuista maksuista ja perintä:
SARASTIA puh: 020 639 9400

