Varhaiskasvatusmaksut Kinnulan kunnassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2020

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatusmaksulakiin. Laissa säädetään mm. lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatusmaksujen määräytymisen perusteena olevista tuloista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee asiakasmaksuihin indeksitarkistuksen joka toinen vuosi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastuksesta on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoitus (1115/2019) ja ne astuvat voimaan 1.8.2020.
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun
palvelun laajuuden mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa
elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksua tarkistetaan kesken toimintavuoden jos maksuperusteet muuttuvat.
1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus
varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa
olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Maksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien
tai arvioitujen tulojen perusteella. Yrittäjien (Tmi, Ky tai Ay) tulee toimittaa yrityksen viimeisin tilinpäätös sekä
verotiedot viimeksi toimitetusta verotuksesta.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
(19.12.2017/961)
Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan eikä tuloja tarkisteta tulorekisterin sähköisestä palvelusta, mikäli perhe
antaa/on antanut suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitomaksuksi hoitoajan mukaisen korkeimman
maksun. Palkkatulot näkyvät tulorekisterissä 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja muut etuudet 1.1.2021 alkaen. Yrittäjien tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, joten asiakkaat ilmoittavat yritystulot itse.
Perheiden tulee itse ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuvista muutoksista, mm. työttömyyden jälkeen
työhön palaaminen, työttömyys, uusi äitiys- ja vanhempainraha, lastenhoidon tuki, opiskelun aloittaminen.

Maksuprosentit ja tulorajat

Perheen henkilömäärä
2
3
4
5
6

Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk
2 136
2 756
3 129
3 502
3 874

Maksuprosentti
1.8.2020
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Maksu 288€, tulot €/kk
4 823
5 443
5 816
6 189
6 561

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa.

Kuukausimaksut
Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, joka peritään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Mikäli lapsen hoito alkaa elokuun aikana, on seuraavan vuoden
heinäkuu maksuton. Jos hoito alkaa 1.9. tai sen jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuu on maksullinen. Maksu
pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaan lähipään kokonaislukuun (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
§4 ). Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen
varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Kokoaikainen varhaiskasvatus
Kokoaikamaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä
vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Maksun enimmäismäärä kokopäiväkasvatuksessa olevaa nuorinta lasta kohti on 288 euroa kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta voidaan määrätä maksu,
joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli 144 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Alle 27 euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä. Maksu on lapsikohtainen.

Osa-aikainen varhaiskasvatus
Enintään viisi tuntia ja 16 päivää tai enemmän kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 prosenttia
kokoaikaisesta maksusta. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 1 – 10 päivää kuukaudessa kestävästä
varhaiskasvatuksesta peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 11-15 päivää
kuukaudessa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 75 prosenttia 60 prosentista.
Lapsi on kokopäivähoidossa silloin, jos lapsen hoito yhtenäkin päivänä ylittää viisi tuntia.

Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, max

1-10 osapäivää/kk

50 %:a 60 %:sta

86,00 €

11-15 osapäivää/kk

75 %:a 60 %:sta

130,00 €

Yli 15 osapäivää/kk

60 % kokopäivämaksusta

173,00 €

Säännönmukaista lyhemmän hoitoajan maksu
Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista alempaa hoitomaksua. 1-10 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 50 prosenttia
koko kuukauden maksusta. 11–15 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 75 % koko kuukauden maksusta. Jos hoitopäiviä on 16 tai enemmän peritään koko kuukauden maksu.
Varhaiskasvatustarpeen määrästä sovitaan etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla vähintään kolme kuukautta. Jos ennalta sovitut päivät ylittyvät 10 päivästä, peritään 75 % koko kuukauden maksusta tai jos päivät
ylittyvät 15 päivästä, peritään koko kuukauden maksu. Vaihtoehdoissa on ratkaisevaa ennalta sovittujen päivien määrä, ei läsnäolopäivien lukumäärä. Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi,
katsotaan myös tällainen päivä läsnäolopäiväksi.

Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 kokopäivää/kk

50 %

145,00 €

11-15 kokopäivää/kk

75 %

217,00 €

Yli 15 kokopäivää/kk

100 %

288,00 €

Vuorohoito
Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, viikonloppu- ja/tai yöhoitoa. Lapselle voidaan myöntää vuorohoitoa silloin,
kun kyseessä on lapsen yksinhuoltaja, joka työskentelee vuorohoitoa edellyttävinä aikoina tai lapsen molemmat huoltajat ovat yhtäaikaisesti töissä vuorohoitoa edellyttävinä aikoina.

Tilapäisestä hoidosta perittävä maksu
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää/kk) peritään maksua kokopäivähoidosta 15 €/päivä/lapsi. Osapäivähoidossa (alle 5 h/pv) maksu on 10 €/päivä/lapsi.

Esiopetuksessa olevan lapsen hoitomaksu
Esiopetuksessa olevan lapsen hoitomaksuissa, koulutyön lyhytaikaisen keskeytyksen ajalta, (syys-, joulu- ja talviloma), noudatetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja. Koulutyön kesäkeskeytyksen ajalta sovelletaan
varhaiskasvatuksen voimassaolevia maksuja.

Isyysvapaa ja varhaiskasvatus
Lapsi ei voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa
vastaavalta ajalta ja lapsen päiväkotipaikka säilyy isyysvapaan ajan. Vanhempien tulee toimittaa hyvitystä varten Kelan päätös isyysrahakaudesta. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun
Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.








Poikkeukset:
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden
sovitut toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
jos lapsi on poissa sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 toimintapäivää,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
jos lapsi on poissa muusta syystä, kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden
kaikkina sovittuina toimintapäivinä, peritään puolet kuukausimaksusta
jos ennalta sovittuja hoitopäiviä on enintään 10 tai 15 kalenterikuukaudessa ja lapsi
on sairautensa vuoksi kaikki hoitopäivät, maksua ei peritä lainkaan
jos lapsi on poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta loman tai muun syyn takia,
hoitomaksuna peritään normaali kuukausimaksu
lapsen päivähoidon alkaessa tai päätyessä kesken kalenterikuukauden, alennetaan
kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatusmaksulain mukaan määräytyvästä
kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet
varhaiskasvatusmaksulain 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.
Päivähoitomaksun määritteleminen/tarkistaminen
Hoitomaksu määritellään lapsen tullessa päivähoitoon sekä hoitotarpeen muuttuessa seuraavan kuukauden
alusta. Kesken kalenterivuoden hoitomaksua muutetaan vain, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 %,
maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Jos lapsen
varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tehdään siitä aina uusi palvelusopimus sekä päätös jonka perusteella maksu
muodostuu. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko
muuttuu.

Päivähoitosuhteen päättyminen
Päivähoitopaikka irtisanotaan kirjallisesti. Hoitomaksuvelvoite päättyy viimeiseen hoitopäivään.
Mikäli ilmoitus tehdään jälkikäteen, katsotaan hoitosuhde päättyneeksi vasta ilmoituspäivänä.

Maksun maksaminen ja muutoksenhaku
Maksu maksetaan kerran kuukaudessa kotiin lähetettävällä laskulla. Paperilaskusta peritään Kinnulan kunnanhallituksen päätöksen (§240/23.9.2019) mukaisesti 2,50€ paperilaskulisä. Hoitopäivät laskutetaan jälkikäteen.
Tässä laissa säädetty maksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia siten kuin verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
Varhaiskasvatusmaksun määrää koskevaan viranhaltijapäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Viranhaltijapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on osoitettava Kinnulan kunnan sivistyslautakunnalle.

