Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille, lisätty tarkentavaa tietoa
1.3.2017 alkaen
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Korkein perittävä
maksu on edelleen 290 €/kk ja alin perittävä maksu 27 €/kk.
Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuomia muutoksia:
-

-

-

toisen lapsen maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 % nuorimman lapsen
maksusta, enintään 261 €/kk, kustakin seuraavasta lapsesta maksu on edelleen 20 %
nuorimman lapsen maksusta, enintään 58 €/kk
mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään
varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen
perusteella, missä lapsi on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla. Jos lapselle
järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen
molemmissa kunnissa.
maksutaulukon tulorajat nousevat 2 ja 3 hengen perheiden osalta, mikä tarkoittaa
käytännössä, että maksu näissä perheissä alenee
Maksutaulukko 1.3.2017 alkaen
Perheen
Tuloraja €/kk
koko
2
1 915 €
3
1 915 €
4
2 053 €
5
2 191 €
6
2 328 €

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

Vähimmäistuloraja
korkeimmalle maksulle
4 433 €
4 995 €
5 718 €
5 856 €
5 993 €

-

maksumäärä pyöristetään lähimpään euromäärään

-

maksu perustuu aina varattuun varhaiskasvatusaikaan ja maksu määrätään varattujen
tuntien mukaan toistaiseksi. Väliaikaisia (1-3 kk:tta kestäviä) muutoksia ei huomioida
ellei ne ole aivan olennaisia (työpaikan vaihtuminen, maksukyvyn muutos, perheen
olosuhteissa tapahtuvat muutokset). Laskettaessa lapsen keksimääräistä viikoittaista
aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

-

maksulaissa ei käytetä enää käsitteitä kokopäivä- ja osapäivähoito, vaan kokoaikainen
ja osa-aikainen varhaiskasvatus

-

kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia/viikko
annettavaa varhaiskasvatusta ja tästä peritään kokokuukausimaksu

-

osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia/viikko annettavaa
varhaiskasvatusta, josta peritään kunnan määräämä varhaiskasvatusaikaan
suhteutettu maksu

-

enintään 20 tuntia/viikko annettavasta varhaiskasvatuksesta saa periä korkeintaan
60 % kokoaikamaksusta

-

koulutuslautakunta on 28.2.2017 päättänyt ottaa käyttöön seuraavan tuntitaulukon
(esikoululaisten ja koululaisten kohdalla käytetään entisiä prosentteja 4.6.2017 asti).
keskimäär. tunnit/viikko
0 - 14
15 - 20
21 - 28
29 - 34
35 -

tuntia/kuukausi
0 - 62
63 - 87
88 - 121
122 - 146
147 -

%
45
60
75
85
100

-

peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä maksua puolen
kuukauden verran: jos haettua ja myönnettyä paikkaa ei peruta ennen
varhaiskasvatuksen alkamista tai jos lapsen huoltajat varaavat loman ajaksi paikan
eivätkä peruuta sitä tarpeen muuttuessa. Jälkimmäisessä tapauksessa maksu voidaan
periä, vaikkei lapselle perheen tulojen perusteella ole määrätty maksua.

-

maksun alentamis- tai perimättä jättämispäätös tulee tehdä ennen toimeentulotuen
myöntämistä ts. tieto mahdollisesta toimeentulotuen saamisesta on tärkeä antaa
tulotietoja jättäessä

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksuista antavat
Varhaiskasvatuksen laskutus/kiertävä lähihoitaja Sanna Äijälä p. 044 511 8249
Päiväkodinjohtaja Sirkka Kemppainen p. 044 511 8476

