Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
Vihdin kasvatus- ja koulutuslautakunta on 31.1.2017 päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, joka astuu voimaan 1.3.2017.
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Varhaiskasvatuksessa toimintavuosi alkaa 1.8. ja
päättyy 31.7. Maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen 1.9. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos lapsi aloittaa 1.9. tai sen jälkeen, niin maksu
peritään koko toimintavuodelta.
Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peritään
varhaiskasvatuksen alkamispäivästä sovittuun irtisanoutumispäivään asti. Varhaiskasvatuspaikka
irtisanotaan kirjallisesti, ilmoitus irtisanoutumisesta toimitetaan päiväkodinjohtajalle.
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.
Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan, asiakasmaksu määräytyy korkeimman taksan mukaan.
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.
Ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta jokaisen huoltajan kanssa tehdään sopimus lapsikohtaisesta varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta, jonka pohjalta maksu määräytyy seuraavasti:
Perheen bruttotuloista Jäljelle jäävästä ero- Korkein maksu,
Perheen koko
vähennettävä
euro- tuksesta päivähoito- jos tulot yli
määrä/tuloraja
maksu %
2
1 915
11,5
4 437
3
1 915
9,4
5 000
4
2 053
7,9
5 724
5
2 191
7,9
5 862
6
2 328
7,9
5 999
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta on 138
euroa.
Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina.
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Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on
1.3.2017 alkaen 290 €/kk. Saman perheen, ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 90% nuorimman sisaruksen maksusta. Kustakin
seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Alin perittävä
lapsikohtainen maksu on 27 €/kk.
Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen päivittäinen läsnäoloaika saa yhteensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa (asetus lasten päivähoidosta
16.3.1973/239, 4§). Vain vuorohoidossa lapsen aika varhaiskasvatuksessa voi ylittää 10 h/vrk.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu
Varhaiskasvatuspäiviä / kk
Asiakasmaksu
1 - 10
10 päivän mukaan
11 - 15
15 päivän mukaan

Korkein maksu €
138,00
207,00

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu
Lapsen varhaiskasvatuksessa viettämä aika, enintään 20h/vko, peritään 50 % kokoaikaisesta maksusta.
Lapsen varhaiskasvatuksessa viettämä aika, enintään 5 tuntia päivässä, peritään 60 % kokoaikaisesta maksusta.
Lapsen varhaiskasvatuksessa viettämä aika enintään 7 tuntia päivässä, peritään 80 % kokoaikaisesta maksusta.
Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksu
Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä ja se on maksutonta.
Maksu on 60 % kokoaikaisesta maksusta, kun varhaiskasvatusta on enintään viisi tuntia esiopetuksen lisäksi.
Maksu on 70 % kokoaikaisesta maksusta, kun varhaiskasvatusta on yli viisi tuntia esiopetuksen
lisäksi.
Varhaiskasvatuksen palveluvalikossa päivittäinen tuntimäärä kuvaa aina lapsen maksimi varhaiskasvatuksessa oloaikaa ts. jos yksikin päivä ylittää tuon ajan, huoltajan tulee varata sen mukainen
palvelu.
Poissaolopäivien vaikutus maksuun
 Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä lapsen varhaiskasvatusmaksuissa.
 Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peritään
puolet kuukausimaksusta.
 Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairautensa johdosta vähintään 11 toimintapäivää
kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Koskee myös osa-aikaisia joilla on 10 tai 15 varhaiskasvatuspäivää kuukaudessa.
 Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei
peritä tältä kuukaudelta.
 Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen
ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004, 9 luku, 7). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.
 Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään asiakasmaksussa poissaolot varahoitotilanteissa, mikäli vanhemmat järjestävät lastensa varahoidon itse.
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Perheille myönnetään vapautus asiakasmaksuista vähintään viikon mittaisista ennalta ilmoitetuista poissaoloista kesäkuukausina 1.6.-31.8. sekä Vihdin koulujen syys-, joulu- ja talvilomaaikoina.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (1.6.-31.8.) varhaiskasvatuspaikan eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta
periä varsinaisen asiakasmaksun lisäksi puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta tai vähintään puolet
27€/kk:ssa perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatuspaikan peruminen ennen varhaiskasvatuksen alkua
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Asiakasmaksujen tarkistus
Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksitarkistuksiin. Asiakasmaksut tarkistetaan kaikilta perheiltä kahden vuoden välein.
Maksu tarkistetaan myös silloin, kun:
 perheen maksukyky olennaisesti muuttuu
 perheen olosuhteet muuttuvat
 lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu
 maksu osoittautuu virheelliseksi
Perheen tulee ilmoittaa muutokset päiväkodin johtajalle. Maksu tarkistetaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin
virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
Päiväkodinjohtaja voi perheen kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää 25 % alennuksen
asiakasmaksuista
elatusvelvollisuuden
tai
toimeentuloedellytysten
perusteella.
Täysi vapautus päivähoitomaksuista anotaan kirjallisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnalta. Tähän vaaditaan perheen kirjallisen hakemuksen lisäksi Kelan antama toimeentuloselvitys tai velkaneuvojan lausunto.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perintä
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos asiakasmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään lainmukainen viivästyskorko. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Mikäli sinulla on kysyttävää päivähoitomaksuista, ota yhteys sari.parikka@vihti.fi
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