Keiteleen kunnan sivistyslautakunta 25.4.2018 § 23, LIITE 1

KEITELEEN KUNNAN PERIAATTEET VARHAISKASVATUKSEN
ASIAKASMAKSUJA MÄÄRÄTTÄESSÄ 1.8.2018 ALKAEN
Perusteena Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettu laki (1503/2016) sekä Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta.

Kuukausimaksu ja sen periminen
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.), mikäli kuukausimaksu
tulisi perittäväksi toimintavuoden kaikilta kuukausilta.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot






Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun
huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös
selvitys saatavista lomarahoista.
Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut tai elatustuet otetaan tuloina huomioon.
Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, päivähoitomaksuksi määrätään enimmäismaksu.
Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan jos perheen toimeentulon edellytykset sitä
vaativat.

Maksumuutokset




Maksua tarkistetaan huoltajien tulojen tai perheen olojen muuttuessa. Maksumuutokset
alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien
lukumäärän mukaan kuukausimaksua alempana käyttäen kuukauden kokonaishoitopäivien
jakajana 21 päivää.
Virheellinen maksu tarkistetaan. Jos maksuvirhe johtuu huoltajan antamista virheellisistä
tiedoista, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Esiopetuksessa olevan lapsen päivähoitomaksu
Esiopetusoppilaan osallistuessa varhaiskasvatuksen päivähoitoon, maksu kokopäivähoidon
maksusta on;
 20 % silloin kun lapsi osallistuu vain aamuhoitoon (enintään 45 h/kk)
 40 % silloin kun lapsi osallistuu iltapäivähoitoon (enintään 60 h/kk) ja
 60 % silloin kun lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivähoitoon hoitoajan (enintään100 h/kk)

Muiden kuin esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatuksen kuukausimaksu
Jos lapsi on tavanomaista vähemmän hoidossa kuukaudessa, päivähoitomaksu määrätään perheen
kanssa yhdessä sovittavien keskimääräisten viikkotuntien mukaan.
Hoitomaksu on tällöin täydestä kuukausimaksusta
 60 % jos hoidon tarve on 20 h/vko,
 75 % jos hoidon tarve on yli 20 h/vko mutta alle 35 h/vko
 100 % jos hoidon tarve on enintään 35 h/vko
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Mikäli tunneissa tulee ylityksiä, nousee maksu automaattisesti seuraavaan maksuluokkaan.
Ylimääräiset hoitotunnit laskutetaan tuntien keskiarvon mukaan. Alempaan maksuluokkaan
palaaminen on mahdollista seuraavassa laskutuksessa.

Perheen lapsilla eri maksu




Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, nuorimmasta
kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään perheen tulojen
mukainen hoitomaksu.
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta
määrätään maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta.

Tilapäinen päivähoito




Enintään 5 päivää satunnaisesti kuukaudessa kestävä hoito
Kokopäivähoitomaksu 25 €/pv
Osapäivähoitomaksu (alle 5 h) 18 €/pv

Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatuspalvelu




Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa
ole peruutettu ennen hoidon alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapselle varataan paikka huoltajien loman ajaksi eikä sitä peruta, peruuttamatta jätetystä
varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet kuukausimaksusta.
Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, tällä
tavalla käyttämättä jätetystä paikasta peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Lapsen poissaolot
Kun lapsi on poissa päivähoidosta;
 sairauden vuoksi enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään
maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
 sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei tältä kuukaudelta peritä
lainkaan
 vanhemman lomautuksen johdosta, maksua ei peritä näiltä päiviltä
 sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan,
maksua ei peritä näiltä päiviltä
 muun kuin sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään
puolet kuukausimaksusta, ellei hoitosuhdetta ole sanottu irti
Muut poissaolot eivät alenna kuukausittaista hoitomaksua.
Sairauden vuoksi poissaoloiksi katsotaan myös tutkimusjaksot sairaalassa. Sairauspoissaoloista
tulee ilmoittaa heti lapsen hoitopaikkaan ensimmäisenä sairauspäivänä.
Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Päivähoidon estyminen kunnasta johtuvasta syystä
Mikäli päivähoito estyy kunnasta johtuvasta syystä, maksua ei peritä niiltä osin.

