Juvan kunta, varhaiskasvatus
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 alkaen

SOVELTAMISALA
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain
(1503/2016) ja kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten mukaisesti.

PERHEKÄSITE JA TULOT
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja
hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän
kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista
etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista
ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
PERHEEN KOKO
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

KUUKAUSIMAKSU
Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen
tulot ja perheen koko. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina
vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Mikäli tuloselvitystä ei ole saatu, maksuksi määritetään laissa säädetty korkein maksu. Jos
perhe toimittaa tuloselvityksen ilman pätevää syytä myöhässä ko. kuukauden laskutuksen
jälkeen, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Maksuprosentit ja vähimmäistulorajat ovat:
Perheen
koko

Tuloraja

Maksuprosentti

Korkeimman maksun
tuloraja

Alimman maksun
tuloraja

1-2

2136 €

10,70

4823 €

2390 €

3

2756 €

10,70

5443 €

3009 €

4

3129 €

10,70

5816 €

3382 €

5

3502 €

10,70

6189 €

3755 €

6

3874 €

10,70

6561 €

4127 €

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Kokoaikaisen maksun määrittäminen:
Perheen koko, henkilöä

= perhekoko

Bruttotulot
- muut alle 18-v. lapset, ______ x 144 €, yht.
(mikäli perheen koko on suurempi kuin 6)

-

- perhekoon mukainen tuloraja

-

= jää

=

€ x 10,70 / 100

=

€, pyöristys lähimpään
euromäärään

Korkein maksu kokopäivähoidosta on 288 e/kk nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on 50 %
nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 e/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk. Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 27 e/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta
vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona
lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään
varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa
kunnissa.
Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät
tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen
ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

KUUKAUSIMAKSUN TARKISTAMINEN
Maksua tulee tarkistaa silloin, kun perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %), perheen
koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset muuttuvat.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.
Jos maksun tarkistamista vaativa muutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden,
maksua tarkistetaan muutoskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

SÄÄNNÖLLISESTI VÄHÄISEMPI VARHAISKASVATUKSEN TARVE
Enintään 5 pv/kk, maksu on 25 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Enintään 10 pv/kk, maksu on 50 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Enintään 12 pv/kk, maksu on 60 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Enintään 15 pv/kk, maksu on 75 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Enintään 17 pv/kk, maksu on 85 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Osapäivähoito, enintään 5 tuntia/pv, maksu on 60 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Sovitut toimintapäivät voivat ylittyä vain satunnaisesti, tällöin ylittäviltä päiviltä peritään
kuukausimaksun lisäksi tilapäishoidon maksu. Mikäli toimintapäiviä toteutuu yli 17, peritään
maksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun mukaisesti.
Sopimus säännöllisesti vähäisempien toimintapäivien käytöstä koskee myös sairauspäiviä
sekä samana aamuna ilmoitettuja muita poissaoloja eli jos lapsi on sairaana tai muusta
syystä poissa ennalta ilmoittamatta varattuna hoitopäivänä, päivää ei voida samalla kuukausimaksulla käyttää myöhemmin uudelleen.
Sovittujen toimintapäivien muutoksesta tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella ja tämä tarve on oltava vähintään kaksi peräkkäistä kalenterikuukautta. Muutos tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Esiopetuksen tai koulun lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta maksu on 60 %
kokoaikaisesta maksusta. Esiopetuksen ja koulun loma-aikoina peritään varatun hoidon
mukainen maksu.

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS
Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu satunnaiseen tarpeeseen. Jos tarve on
säännöllinen, esim. viikoittain tapahtuva, on se valinnainen kotihoidon tuen kanssa. Tällöin
maksu määritellään kuukausimaksuna. Kts. kohta säännöllisesti vähäisempi varhaiskasvatuksen tarve.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta (satunnaisesti enintään 5 pv/kk) perittävä maksu on
15,00 e/pv yli 5 tunnin päivästä ja 9,00 e/pv enintään 5 tunnin päivästä. Kotihoidon
tukea saavasta lapsesta maksu on 20,00 e/pv yli 5 tunnin päivästä tai 12,00 e/pv
enintään 5 tunnin päivästä.

POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN
Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään
toimintapäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.
Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Mikäli lapsen
hoitosuhde on kestänyt koko toimintakauden, on heinäkuu maksuton kuukausi.
Sairauspoissaolo:
-

Jos lapsi on sairaana kaikki kalenterikuukauden päivät, kuukausi on maksuton
Jos lapsi on sairaana vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksu on
puolet kuukausimaksusta

Isyysrahakausi:
-

Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa, mutta
oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa isyysrahakauden aikana. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen
sen suunniteltua aloituspäivää. Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä
ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella alentamalla kuukausimaksua
lapsen poissaoloaikaa vastaavasti.

Muu poissaolo:
-

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden ja poissaolosta
on ilmoitettu vähintään viikkoa (7 päivää) aikaisemmin varhaiskasvatuksen
toimistoon tai päiväkotiin, maksu on puolet kuukausimaksusta.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta perittävä maksu:
-

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen
varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.

LASKUTUS
Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, saatavalle peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.
Saatavat ovat ulosottokelpoisia ilman eri tuomiota.

