KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN PERIAATTEET 1.8.2020 ALKAEN
1.Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy tuloselvityskaavakkeessa ja päivähoitohakemuksessa ilmoitetun hoitoajan mukaisesti. Laskutus tapahtuu jälkikäteen seuraavan
kuukauden alussa. Mikäli hoidon tarvetta ei vielä hoitosuhteen alkaessa tiedetä,
arvioidaan viikottainen keskimääräinen hoitoaika ja tarkistetaan ne 1-2
kuukauden kuluttua. Mikäli sovittujen hoitotuntien määrä ylittyy suunnitellusta, ilman
huoltajien ilmoitusta, sovitaan huoltajien kanssa, tasataanko ylittyneet tunnit seuraavan
kuukauden aikana vai nostetaanko hoitoaikavarausta heti seuraavaan luokkaan. Ainakin
yksi kuukausi maksetaan korkeampaa maksua, jonka jälkeen on mahdollista laskea varausta,
mikäli huoltaja sitä anoo.
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikottaista tuntimäärä varhaiskasvatuksessa, käytetään
tasoittumisjaksona kalenterikuukautta (neljä viikkoa)
Kokoaikainen varhaiskasvatus on vähintään 35 tuntia viikossa annettava varhaiskasvatus, osa-aikainen alle 35 tuntia viikossa annettava varhaiskasvatus.
2.

Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta edellyttäen, että lapsi on
hoidossa koko toimintakauden elokuulta heinäkuulle; maksuton kuukausi on heinäkuu.
Tulojen mukainen kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.
2. vuosiluokan alusta on kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatus maksutonta 16
ikävuoden täyttymiseen saakka. Mikäli varhaiskasvatuksesta mainitaan lapsen
erityishuolto-ohjelmassa, se on maksutonta (ei välttämättä kuitenkaan kokopäiväisenä).

3.

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään
toteutuneiden varhaiskasvatusaikojen eli hoitoaikojen mukaan kuukausimaksua
pienempänä.

4.

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät,
maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta
koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

5.

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

6.

Isyysrahajakson aikana lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy ja poissaoloajalta ei peritä maksua. Isyysrahajaksosta on ilmoitettava
varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua
aloittamispäivää, jotta em. oikeus syntyy. Ei koske sisaruksia.

7.

Mikäli vanhemmat/huoltajat järjestävät varahoidon itse varhaiskasvatuspaikan
ollessa suljettuna, ei maksua ko. ajalta peritä lainkaan.

8.

Varhaiskasvatuksen maksujen jakajana käytetään 21 päivää kalenterikuukaudessa
(esim. sairauspoissaolot). Lomautus ja työttömyys huomioidaan kuten vuorotyö.
Satunnaiset poissaolot kuten lomat tai arkipyhät eivät vähennä kuukausimaksua.

9.

Asiointihoidossa osa-aikahoitoa on alle 5 tuntia / päivä kestävä hoito. Mikäli aika
ylittyy, peritään maksuna kokopäivämaksu. Asiointihoitoa tarjotaan niille päiville, jolloin
hoitopaikassa on hoitopaikkoja vapaana.

10.

Esikoululaisilta peritään, myös APIP-toiminnassa, tulojen mukainen varhaiskasvatusmaksu
20 viikkotunnin määrän mukaan. Mikäli varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oleva lapsi
osallistuu esiopetukseen vain osittain, peritään maksu varattujen aikojen perusteella.
Korkein perittävä maksu on 120 euroa/kk (Sivla 29.9.16 § 74)
Mikäli Apip-toimintapäiviä järjestetään kuukaudessa enintään 5 (lukuvuoden alussa/
lopussa) peritään kuukausimaksuna 30 euroa.

Muilta koululaisilta peritään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (APIP) mukaiset
maksut.
11.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta (0-3 päivää/kk) peritään ns. asiointimaksu
toteutuneen mukaan:
kokopäivähoito
osapäivähoito
(5-8 t/pv)
(enint. 5 t/pv)
- 1. lapsi
20 eur
12 eur
- 2. lapsi
18 eur
10 eur
- 3. ja seuraavat
12 eur
7 eur

12.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä
peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä paikasta puolet kuukausimaksusta.
Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä sitä ole
peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta peritään
puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksen maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi. Jos maksun
määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
Vanhemman/huoltajan on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä varhaiskasvatuspäällikölle tai lapsen hoitopaikkaan heti kun hoidon päättyminen on varmistunut. Oikeus kokopäiväiseen
hoitoon voi jatkua enintään 2 kk vanhemman työsuhteen tai opiskelun päätyttyä. Huoltajat ovat velvollisia
ilmoittamaan muutoksista, jotka vaikuttavat varhaiskasvatuksen laajuuteen.
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
Varhaiskasvatuksessa voidaan periä enintään 288 euroa/kk nuorimmasta lapsesta ja ikäjärjestyksessä
seuraavasta lapsesta 144 euroa/kk. Alin perittävä maksu on 27 euroa/kk/lapsi.
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, peritään
nuorimmasta lapsesta taulukon mukainen maksu ja ikäjärjestyksessä seuraavasta enintään 50 %
nuorimman lapsen maksusta. Kustankin seuraavasta lapsesta peritään enintään 20 % nuorimman
lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään
määräytymisen perustana nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain,on kuukausimaksu 60 %
kokoaikaisen maksusta keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, peritään 80
% kokoaikaisen maksusta keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, peritään kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen 100% kuukausimaksu
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Maksuprosentit ja tulorajat
Perheen kokotuloraja €/kk

korkein maksu-%

2
2136
10,7
3
2756
10,7
4
3129
10,7
5
3502
10,7
6
3874
10,7
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144
euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen koko
2
3
4
5
6

Korkeimman maksun tuloraja 288 euroa 1.8.2020 alkaen
4830 euroa
5450
5825
6196
6568

