MYRSKYLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN

Varhaiskasvatusmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin.
Lasten varhaiskasvatuksen maksu määritellään kuukausimaksuksi, joka perustuu lapselle varattuun tuntimäärään sekä
perheen kokoon ja tuloihin. Maksun perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintavuoden
alkaessa elokuussa ja uusi maksupäätös on voimassa seuraavan vuoden heinäkuun loppuun.
Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana, jos lapsi on ollut
varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina. Toimintavuosi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7. Perheen tulee
toimittaa maksun määrittämistä varten perheen tuloselvitys palkka- ym. tulotodistuksineen pyydettyyn ajankohtaan
mennessä. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu. Perheen toimittaessa
muuttuneet tulotiedot, kuukausimaksu korjataan tarvittaessa seuraavan kuukauden alusta.
MAKSUN PERUSTEENA OLEVA PERHEKOKO
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama
euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: 1.3.2017 alkaen
Perheen koko,
henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja,
euroa kuukaudessa
1 915
1 915
2 053
2 191
2 328

Korkein
maksuprosentti
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Varhaiskasvatuksen maksu on lapsikohtainen. Perheen ensimmäisestä ( nuorimmasta) lapsesta peritään tulojen
mukainen maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta peritään maksu, joka on 90% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin
seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta
MAKSUN PERUSTEENA HUOMIOON OTETTAVA TULO
Varhaiskasvatuksen maksua määritettäessä otetaan huomioon perheen kaikki tulot. Kaikista ilmoitetuista tuloista ja
vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä. Maksu määrätään sen maksamisajankohdan
tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella ja se on voimassa toistaiseksi.
Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat.
Tuloina otetaan huomioon
-

palkkatulot ja päivärahat, myös ulkomailla ansaitut
lomaraha
ylityöt, vuorolisät
luontaisedut
ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot
ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
huoltajien ja hoidossa olevien lasten eläkkeet, elinkorot
elatusavut ja – tuet päivähoidossa olevan lapsen osalta
jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan, on toimitettava kopio
oikeuden päätöksestä ja kuitti maksetusta elatusavusta

-

Tuloina ei oteta huomioon

-

päivä-, äitiys- ja vanhempainraha
työttömyyskorvaukset
vakuutusyhtiöiden maksamat muut kuin sairaus- ja tutkimuskorvaukset
omaishoidontuki
muut säännölliset henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta
omaisuudesta saatavat bruttotulot esim. vuokratulot (-maksettu yhtiövastike),
henkilökohtaiset palkkiot yms.
yrittäjäraha
laskennallinen metsätulo
osittainen ja joustava hoitoraha

- lapsilisä
- lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkkeensaajan hoitotuki
- lasten kotihoidon tuki
- asumistuki
- ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
- sotilasavustus
- äitiysavustus
- opintoraha, aikuisopintoraha, opintotuen asumislisä
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
- työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus
- kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
- opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
- perhehoidon kustannusten korvaukset
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
suoritetut elatusavut
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
suoritettava etuus (syytinki).

KORKEIMMAN MAKSUN TULORAJAT: 1.3.2017 alkaen
Perhekoko bruttotulot /kk
2
4437
3
5000
4
5724
5
5862
6
5999

MAKSUN PERUSTEENA OLEVA LAPSEN HOITOAIKA
Lapsen hoidon tarpeesta sovitaan hoidon alkaessa. Sopimusta tarkistetaan vain, jos perheen hoidon tarpeeseen tulee
ennakoimaton muutos. Esimerkiksi vuosilomat eivät ole syy sopimuksen muuttamiseen.
Vuorohoitoa järjestetään vain vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä. Vuorohoitoa on hoito, jota annetaan
aamulla ennen klo 5.45 ja illalla klo 17.00 jälkeen sekä viikonloppuisin. Hoitoaikalistat on toimitettava lapsen
päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä
vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 290€ kuukaudessa. Tulojen mukaan määräytyvää alle 27€
varhaiskasvatusmaksua ei peritä.
Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta , enintään 20 tuntia viikossa, peritään 60% kokopäivähoidon
maksusta. Varhaiskasvatuksesta yli 20 ja alle 35 tuntia viikossa peritään 80% kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta..

Esiopetuksessa olevan lapsen päivähoito
Myrskylässä esiopetuksen järjestämisestä vastaa koulutoimi.
Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, toteutetaan se osapäiväryhmä Esikossa.
Maksu määräytyy hoitoajan mukaan. Koulun lomien ajalta peritään maksu lapsen hoitotarpeen mukaisesti.
Alle 6-vuotiaan asiakasmaksun määräytyminen varattujen tuntien mukaan
Hoitoaika,
tuntia/vko

Hoitoaika,
tuntia/kk

Hoitomaksu % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen
maksusta

enintään 20h/vko

enintään 84h/kk

peritään 60 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta

yli 20- alle 35h/vko

yli 84- alle 147h/kk

peritään 80 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta

yli 35h/vko

yli 147h/kk

peritään kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksu

Esiopetusikäisten (Esikon) asiakasmaksun määräytyminen varattujen tuntien mukaan
Hoitoaika,
tuntia/vko

Hoitoaika,
tuntia/kk

Hoitomaksu % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen
maksusta

esiopetus 4h/pv
+ aamu+iltapäivähoito

esiopetus 4h/pv+
enintään 126 h/kk

peritään 60 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta

esiopetus 4h/pv
+aamu+ iltapäivähoito

esiopetus 4h/pv
enintään 84h/kk

peritään 40 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta

esiopetus 4h/pv
+ aamu+ iltapäivähoito

esiopetus 4h/pv
enintään 42 h/kk

peritään 20 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta

Mikäli hoitotuntien määrää on vaikea arvioida voidaan esim. kolmen kuukauden seurannan jälkeen ottaa käyttöön näiden
kuukausien keskiarvo.
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen kesken kuukauden
Jos lapsen päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan
kuukausimaksua alhaisempana.
POISSAOLOT VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUUN
Kun lapsi on sairauden (oman tai päivähoidossa olevan sisaruksensa) johdosta poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
Kun lapsi on sairauden (oman tai päivähoidossa olevan sisaruksensa) johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, ei maksua tältä kuukaudelta peritä lainkaan. Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa
kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Todistusta lapsen sairaudesta ei vaadita.
Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy,
vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava
päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Päivähoitomaksua ei peritä ajalta,
jolloin lapsi ei ole päivähoidossa.

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUSPAIKKA
Kokopäiväinen tilapäishoito 18€/pv osapäivähoito 9 euroa/pv. Tilapäishoidolla tarkoitetaan satunnaista, ei säännöllisesti
toistuvaa, hoidon tarvetta. Tilapäishoitoa järjestetään vain, mikäli päivähoitopaikassa on hoitopaikka vapaana.
Tilapäishoito ei vaikuta kotihoidontukeen. Esikossa toteutuvasta tilapäisestä hoidosta peritään 2€/h.
HYVITETTÄVÄT HOITOPÄIVÄT
Päiväkodin ollessa tilapäisestä syystä suljettuna, hyvitetään kuukausimaksussa kyseiset hoitopäivät.
KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN VARHAISKASVATUSMAKSU
Kun kehitysvammaiselle lapselle myönnetään varhaiskasvatuslain mukainen kokopäiväinen varhaiskasvatuspaikka, niin
hoitomaksuna peritään 60% kokopäivähoidon maksusta. Maksuton esiopetus vastaa tätä edellä mainittua kuntouttavaa
maksutonta varhaiskasvatusta. Jos päivähoito on lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kokopäiväistä kuntoutusta, niin
asiakasmaksua ei peritä.
MAKSUN TARKISTAMINEN
Maksu on tarkistettava:
1. palvelun käyttäjän tai perheen tulot ovat olennaisesti muuttuneet (+/- 10 %)
2. maksu osoittautuu virheellisesti lasketuksi
3. kun on ilmeistä, että perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen
4. tarvittavien hoitotuntien määrä muuttuu
Edellä mainituissa tapauksissa pyydetään ottamaan yhteys varhaiskasvatusjohtajaan.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin,
maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
LASKUJEN ERÄPÄIVÄ
varhaiskasvatusmaksujen eräpäivä on laskutettavaa kuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä.
MAKSUN VIIVÄSTYMISEN SEURAUKSET
varhaiskasvatuksesta määrätyn maksun viivästyessä peritään eräpäivästä lukien viivästyskorkoa. Varhaiskasvatusmaksut
ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.
VARHAISKASVATUSMAKSUN ALENTAMINEN ERITYISISTÄ SYISTÄ
Varhaiskasvatusmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä erityisistä syistä. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä
jättäminen perustuu viranhaltijan tekemään yksilölliseen tilannearvioon.

