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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN
Toimintakausi alkaa L.8. ja päärtyy 31.7.

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?
Maksut perustuvat L.3,2Ot7 voimaan tulleeseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin
(7503/720169). Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä
maksuista' Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viete-
tyn ajan perusteella.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhte¡staloudessa avioliitossa taiavioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat er¡ osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä
kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojär-
jestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennuspalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Jos
lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen mo-
lemmissa kunnissa.

Hoitopäivän pituus
Hoitopäivän pituus määräytyy huoltajan/huoltajien työaikojen mukaan. Kokoaikainen varhaiskasvatus
on yli 5 tuntia /päivä. Osa-aikainen varhaiskasvatus on enintään 5 tuntia/päivä. yli 10 tuntia kestävä
hoitopäivä luetaan vähintään kahdeksi hoitopäiväksi. Toimintakauden aikana muutos voidaan tehdä,
mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta.

Kunta voi suositella lapsen hoitopäivän pituuden ja määrän tilanteissa, joissa hoidontarve eijohdu
vanhemman työssäolosta tai opiskelusta. Tällöin varhaiskasvatusta järjestetään enintään L0 päivää
kuukaudessa klo. 8.30-15 välillä ellei erityisistä syistä muuta sovita.

Perheen tulot
Asiakasmaksu määräytyy perheen jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot)
mukaan. Tuloihin lisätään noin 5 % = lomarahat. Tulotiedot toimitetaan viimeistään sen kuun lop-
puun mennessä, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole
saatu, peritään korkein maksu eikä hoitomaksua takautuvasti muuteta. Maksu korjataan seuraavan
kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu. Kuukausimaksun määrä pyöristetään lähimpään eu-
romäärään.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti
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Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulora-
jaa 1"38 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Bruttotulot - tuloraja x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu.
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Hirvensalmen kunnan verkkosivuilla sähköisessä asioinnissa on laskuri

Kuukausimaksu
Ylin varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 290 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.
Päivähoitomaksu on voimassa toistaiseksi. Maksu peritään enintään L1 kuukaudelta/vuosi. Maksuton
kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elo-
kuusta lähtien.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. per-
heen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Toisesta päi-
väholdossa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 % ensimmäisen lapsen kuukausimak-
susta eli enintään 26L euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 pro-
senttia nuorimman lapsen maksusta elienimmillään 5g euroa.

Peru utta matta jätetystä va rhaiskasvatu ksesta pe rittävä ma ksu
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhais-
kasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen al-
kamista, lapsen vanhemmilta peritään puolet hänelle määräytyvästä kuukausimaksusta.

Hoitopåivien määrä
Perhe valitsee lapsen kuukausittaisen hoitopäivien määrän. Toimintakauden aikana hoitopäivien mää-
rän voi muuttaa, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta. Muutos astuu voimaan il-
moitusta seuraavan kuukauden alusta.

Valintamahdollisuudet ovat:
0-5 hoitopäivää/kk
6-10 hoitopäivää/kk
11-15 hoitopäivää/kk
16-21 hoitopäivää/kk

Mikäli kuukauden sovitut hoitopäivät ylittyvät, niistä peritään erillinen maksu, 12,00 euroa /päivä
(enintään 5 tuntia) ja 2O euroa/päivä (5-10 tuntia).

Esiopetusta täydentävä päivähoito
Esiopetusaika on maksutonta. Oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen on tilanteissa, joissa mo-
lemmat vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat. Koulujen loma-aikoina ja kesäkuusta elokuuhun esi-
opetuksen alkuun peritään kokopäivämaksu, mikäli lapsi tarvitsee yli 5 tunnin päivähoitopaikan.

Esiopetusta täydentävä yli 5 tunnin päivähoito on kokopäivähoitoa.

Enintään 5 tunnin osapäivähoidosta peritä än 60 % kokopäivähoitomaksusta. Mikäli 5 tuntia ylittyy sa-
tunnaisesti, peritään tällaisesta päivästä kuukausimaksun lisäksi erillinen maksu 12,00 euroa/päivä.
Mikäli kunnassa eijärjestetä esiopetusta jokaisena koulupäivänä, maksu peritään sekä osa- että koko-
päivähoidon mukaan.

Koululaisen aamuhoito
Koululaiselle voidaan tarjota aamuhoitoa, mikäli varhaiskasvatuspaikoissa on tilaa. Aamuhoidon mak-
su on 30 prosenttia huoltajien tulojen mukaan määräytyvästä maksusta mutta kuitenkin vähintään
alin perittävä maksu eli27 euroa.
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Kesäajan maksu
Kesälomakuukausina kesä-elokuussa (L.6.-31.8.) varhaiskasvatuksen laskutus tapahtuu huoltajien en-
nakolta varaamien hoitopäivien mukaan. Mikäl¡varhaiskasvatusta ei tarvita esimerkiksi kesäkuussa, ei
sitä myöskään laskuteta. Perheen tulee varata kesäajan hoitopäivät varauslomakkeella määräaikaan
mennessä. Päivämaksun jakajana käytetään 2L eli esim. kokopäivähoidon maksu 290 euroa: 2L =
1-3,81 euroa/hoitopäivä.

Parkkihoito
Kunta voi tarjota perheille ns. parkkihoitoa joko osa- tai kokopäivähoitona, mikäli päivähoidossa on ti-
laa. Parkkihoitopäätös on harkinnanvarainen ja siitä päättää varhaiskasvatuksen esimies. parkkihoi-
dosta ei tehdä sijoituspäätöstä, eikä se näin ollen vaikuta kotihoidontukeen.

Parkkihoidon maksut ovat L2 euroa/päivä (enintään 5 tuntia) ja2O euroa/päivä (yli 5 tuntia).

Päivähoitomaksun tarkistaminen
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot liitteineen sähköisesti eDaisy -asioinnin kautta (

https://hirvensalmi.daisvnet.fileDaisv) päivähoitohaun yhteydessä tai kesken toimintavuoden, mikäli
perheen tulot muuttuvat. Maksu tarkistetaan kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut,
perheen olosuhteet ovat muuttuneet, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu vir-
heelliseksi. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa. Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan
antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu periä takautuvasti enintään vuoden
ajalta.

Laskun maksaminen
Päivähoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä,
lähetetään asiakkaalle yksi maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään
mennessä, siirtyy maksamaton saatava ulosottoon. Päivähoitomaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Muutokset eDaisy -asiointipalvelun kautta https://hirvensa lmi.daisvnet.fileDa isv
Kaikista hoitoon liittyvistä muutoksista tulee täyttää sähköinen muutosilmoituslomake:

Päivähoitopaikan irtisanominen
Tulotiedot
Hoitopäivien lukumäärä/ pituus
Perheen lukumäärän muuttuminen
Osoitteenmuutos
Hoitopaikan vaihto

DaisyNet
Lasten hoitoaiat tulee varata DaisyNetin kautta varhaiskasvatuspaikasta saadun ohjeen mukaisesti.

Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon hoitoaikava-
rauksiin.

Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä eioikeuta varattujen päivien siirtämi-
seen.

Vanhempien työvuoro¡en muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa rajoissa.

Poikkeukset kuukausimaksuun

¡ lapsion sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä
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r lapsi on sairauden vuoksi poissa:

vä h intää n 1 L pä ivää ka le nteriku u ka uden a íka na (L6-2L hoito päivää/kk)
vä hintää n 9 päivää ka lenterikuukauden aikana (11-15 hoitopä ivää/kk)
vähintään 7 päivää kalenterikuukauden aikana (6-10 hoitopäivää/kk)
vähintään 3 päivää kalenterikuukauden aikana (0-5 hoitopäivää/kk)
peritään maksuna puolet määritetystä kuukausimaksusta

¡ lapsion muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausi-
maksusta

o maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairausvakuutuslain (L224/20O4) 9 luvun 7 $:ssä tarkoi-
tettujen isyysrahajaksojen aja n

o hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden peritään tulojen mukainen kuukausimaksu suhteutettuna hoito-
päivien määrään

r lapsen hoitopäivä ylittää 10 tuntia/vrk, peritään hoitomaksu vähintään kahdelta päivältä
o Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- taivuosiloma, koulutus), eikä kunta pysty jär-

jestä mää n la pselle va ra hoitopa ikkaa, hyvitetää n a ika hoitomaksussa.
. normaalivuosiloma, koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma tai muu työstä poissa olo esim. omaehtoinen palka-

ton vapaa ei vaikuta alentavasti hoitopäivien määrään eikä päivähoitomaksuun.

Lisätietoja
Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista saa Hirvensalmen kunnan varhaiskasvatuksen esi-
mieheltä sekä kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivuilta www.hirvensalmi.fi

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016
Hirvensalmen kunnan sivistyslautakunta xx.xx.2017


