VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT
1.8.2020 ALKAEN
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät 1.8.2020 alkaen asiakasmaksuista annetun lain
ja asetuksen sekä Vieremän kunnan sivistyslautakunnan päätösten mukaan.
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle
valitun palvelun laajuuden mukaan.
Perhekoko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset (alle 18 v.).
Perheen tulot
Tuloina huomioidaan:
Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Metsätuloina huomioidaan metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on todistetusti vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo.

Yrittäjät toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai
kirjanpitäjän nimikirjoituksella vahvistaman viimeisen verottajan hyväksymän tilinpäätöksen.

Kaikista tuloista on toimitettava tositteet viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta.

Tuloina ei oteta huomioon:


Lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kelan kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun sekä julkisesta työvoimapalvelusta annettujen lakien mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia
avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon:
 Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi määräytyy enimmäismaksu, jos hakija ei ilmoita perheen tulotietoja kuukauden kuluttua hoidon alkamisesta.
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos perhe ilmoittaa valitsevansa korkeimman maksun.
Laskettaessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrää otetaan huomioon lapselle varhaiskasvatukseen varattu
aika kalenterikuukauden aikana. Laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon
ajalta. Maksu tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alussa. Perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava viivyttelemättä.

Maksut määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 288 euroa kuukaudessa.
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja
euroa / kk

Korkein
maksuprosentti

Korkeimman
maksun tuloraja

2
3
4
5
6

2136
2756
3129
3502
3874

10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

4 823
5 443
5 816
6 189
6 561

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta
Perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (yli 5h/päivä) olevasta lapsesta perittävä ylin maksu on enintään
288 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, enintään 144 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmäismäärä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 58 €. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.
Esimerkki: Perheessä äiti, isä ja 3 lasta (2 v, 4 v ja 5 v). Perheen bruttotulot yhteensä 6 189 € / kk.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 6 189 € - 3 502 € = 2 687 €. 10,7 % 2 687 eurosta = 288,00 €.
- Kokopäivähoitomaksu: 2–vuotiaasta lapsesta 288,00 € / kk, 4-vuotiaasta 144,00 € / kk ja 5–vuotiaasta 58,00 € / kk.

Jos lapsen hoitopäivien määrä on 21pv/kk, mutta viikoittainen varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä on alle 35 tuntia,
kuukausimaksu on enintään 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Enimmäismaksu on 230 euroa kuukaudessa.
Maksu osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa viikoittain enintään 20 tuntia, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Enimmäismaksu on 173 euroa kuukaudessa.
Suhteutettu maksu osa- ja kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta
Kun lapsen päivät koostuvat säännöllisesti sekä osa- että kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta vanhempien työajoista johtuen, lapselle voidaan laskea suhteutettu maksu, joka muodostuu osa- ja kokoaikaisista varhaiskasvatuksen maksuista. Päätös
tehdään vähintään kolmen kuukauden ajalle, eikä sitä tehdä takautuvasti.
Maksu osaviikkoisesta varhaiskasvatuksesta
Jos lapsen varhaiskasvatuspäivien määrä on jatkuvasti enintään 17 päivää kuukaudessa, maksu saadaan, kun kuukauden
hoitomaksu jaetaan 21:llä ja kerrotaan sovitulla varhaiskasvatuspäivien lukumäärällä. Päätös tehdään vähintään kolmen
kuukauden ajalle, eikä sitä tehdä takautuvasti. Lapsen tilapäiset poissaolot, esim. sairaus- ja lomapäivät, eivät vähennä päiviä.
Maksu erityistä kasvatusta, opetusta ja hoitoa tarvitsevan lapsen kuntoutuksellisesta varhaiskasvatuksesta
Jos erityisasiantuntijan lausunnon tai erityishuolto-ohjelman mukaan lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta kuntoutuksellisin perustein voi osa-tai kokoaikainen kuntoutuksellinen varhaiskasvatus olla maksutonta.
Maksu tilapäisestä varhaiskasvatuksesta
Yli viiden tunnin tilapäisestä varhaiskasvatuspäivästä maksu on 15 euroa ja enintään viiden tunnin osa-aikaisesta varhaiskasvatuspäivästä 10 euroa.
Tilapäistä varhaiskasvatusta myönnetään, mikäli varhaiskasvatuksen yksiköissä on tilaa. Jos tarve kestää yli seitsemän päivää kuukaudessa, voivat vanhemmat hakea varhaiskasvatuspaikkaa ja tällöin maksu määrätään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.
***********************************************************************************************
Poissaolojen vaikutus maksuun
 Jos lapsen varhaiskasvatuksen asiakkuus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään päivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.
 Jos lapsi on tilapäisesti poissa koko kalenterikuukauden, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on tuolta kuukaudelta
puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa vain yhden päivän kalenterikuukaudessa ja muut päivät lomalla,
maksu on koko kuukausimaksu.
 Isyysrahajakson ajalta maksua ei peritä siitä lapsesta, josta isä on isyyslomalla.
 Mikäli lapsi sairastaa kalenterikuukauden aikana yli 10 hoitopäivää, niin maksu puolittuu. Jos sairaus kestää koko
kalenterikuukauden, niin varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muodostu kyseiseltä kuukaudelta.
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.
Toimintavuosi on kunkin kalenterivuoden elokuun alun ja seuraavan kalenterivuoden heinäkuun lopun eli 1.8. –
31.7. välinen aika. Jos lapsi käyttää varhaiskasvatuspalveluja joka kuukausi elokuusta heinäkuuhun, tulee heinäkuusta 12. hoitokuukausi ja tällöin se on maksuton. Jos varhaiskasvatuksen asiakkuus on alkanut esim. syyskuussa
ja jatkuu heinäkuulle, on heinäkuu 11. kuukausi ja maksullinen.
 Koulujen lomien aikana lapsen ollessa poissa hoidosta, asiakasmaksua ei peritä ennalta ilmoitetuilta poissaolopäiviltä (ilmoitus 1 kk ennen poissaolon alkamisajankohtaa). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa huomioidaan vähintään yhden kalenteriviikon = 7pv kestävä yhtäjaksoinen poissaolo; lyhyempiä lomia ei huomioida (Sivistysltk
14.2.2017 §17). Hoitopaikan irtisanominen tulee olla voimassa vähintään kaksi kuukautta ja huoltaja ilmoittaa siitä
kirjallisesti tai sähköpostitse.
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