Varhaiskasvatus

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja palvelusetelin arvon tarkistus 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun
lakiin, joka astui voimaan 1.1.2018. Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti opetustoimen hintaindeksillä ja maksun
määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä 1.8.2020 alkaen. Vihdin lastenja nuortenlautakunta päätti 25.2.2020 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen.
Vihdissä palvelusetelin arvoa määritettäessä asiakkaan asiakasmaksu määritellään asiakasmaksulain mukaisesti.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on
1.8.2020 alkaen 288 €/kk. Saman perheen, ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 144 €/kk. Muutoin toiseksi nuorimman lapsen sisaralennus on 50 %. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen
kokoaikaisesta maksusta.
Vihdissä on käytössä hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu. Se muodostuu huoltajien ennalta varaamien tuntien perusteella. Hoitoaika varataan koko toimintavuodeksi 1.8. - 31.7. Kesken kauden tuntirajoja tarkistetaan vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutokseen
huoltajien on sitouduttava vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Hoitoaikaperusteinen
asiakasmaksu määräytyy siis huoltajien kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella siten, että
huoltajat varaavat ennalta tarvitsemansa kuukausittaiset tunnit ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään varattujen tuntien perusteella. Jos käytetyt tunnit ylittävät varattujen tuntien määrän, palveluntuottaja voi laskuttaa asiakasta ylityksen mukaisen asiakasmaksun mukaisesti. Huomiothan, että yksityisen palveluntuottajan ei ole pakko tarjota palveluna kaikkia tuntivälyksiä. Lisätietoa tästä saat omalta palveluntuottajaltasi.
Vihdin varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:
*Lapselle varattu hoitoa 0-84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % kokopäivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 147h/kk, peritään 100 % kokopäivämaksusta
Esiopetuksen lisäksi:
*Lapselle varattu hoitoa enintään 84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % koko päivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta
*Lapselle varattu hoitoa yli 147 h/kk, peritään hoitomaksua 95 % kokopäivämaksusta
Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan ja niitä suhteutetaan kuukauden
arkipäivien lukumäärään.
Ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta jokaisen huoltajan kanssa tehdään sopimus lapsikohtaisesta varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta, jonka pohjalta maksu määräytyy seuraavasti:
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Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta on 144€.
Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla 10,7 %. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina.
Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peritään varhaiskasvatuksen alkamispäivästä sovittuun irtisanoutumispäivään asti. Asiakkaan tulee
irtisanoa palveluseteli ja varhaiskasvatuspaikka huomioiden yksityisen palveluntuottajan irtisanomisaika (yleensä 1kk). Asiakas on aina velvollinen irtisanomaan myös palvelusetelin sähköpostilla kirsi.palva-aho@vihti.fi
Varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytyminen
Lapsen asiakasmaksu määräytyy samassa taloudessa asuvien henkilöiden ansio- ja pääomatulojen sekä veroista vapaiden tulojen perusteella. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan
kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Lapsen tuloja voivat olla perhe-eläke, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
elatusavut. Perheen kokoon lasketaan samassa taloudessa asuvat henkilöt ja heidän alaikäiset
lapsensa. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona
lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun
lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.
Palvelusetelin arvon tarkistus
Palvelusetelin arvoa tarkistetaan, jos palvelunsaajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai
maksu osoittautuu virheelliseksi. Asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti ilmoittamaan palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista palvelupäällikölle, jos perheen tulot, perhesuhteet tai
sovittu palveluntarve muuttuu. Mikäli asiakas ei toimita tulotietoja liitteineen pyydettyyn määräpäivään mennessä, palvelusetelin arvo määräytyy korkeimman asiakasmaksun mukaan. Puutteellisilla tulotiedoilla määrättyä palveluseteliä ei korjata takautuvasti.
Kaikilta perheiltä pyydetään uudet tulotiedot kahden vuoden välein heille myönnetyn palvelusetelin arvon tarkistamiseksi. Myönnetyn palvelusetelin arvo voidaan tarkistaa vuoden takautuvasti, mikäli palveluseteliä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin. Aiheettomasti maksettu palvelusetelin arvo peritään takaisin perheeltä.
Mikäli sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen, ota yhteys päiväkodin johtajaan tai kirsi.palvaaho@vihti.fi Tuloselvityskaavake liitteineen toimitetaan 30.4.2020 mennessä osoitteeseen:
Vihdin kunta/varhaiskasvatus, Kirsi Palva-aho, Asemantie 30, 03100 Nummela

