SUOMUSSALMEN KUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN
MÄÄRÄÄMISEEN JA LASKUTUKSEEN LIITTYVIÄ
SOVELLUSOHJEITA 1.8.2018 ALKAEN (Sivistyslautakunta 30.5.2018)
1. Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1503/2016 ja Suomussalmen sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Laissa säädetään mm.
kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä
asiakasmaksusta sekä asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista.

2. Perhe
Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä
henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.
3. Perheen tulot
Perheen tuloja ovat lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset
ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot sekä metsätaloustulot. Kuukausituloihin lisätään
lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei lomarahaosuus ilmene. Lasten tuloja voivat
olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu ja elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus
(syytinki).
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Tulot, joita ei oteta huomioon:
- lapsilisä, lasten kotihoidon tuki
- vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
- kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
- asumistuki, opintotuen asumislisä
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
- sotilasavustus, rintamalisä
- opintoraha, aikuiskoulutustuki
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
- kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus
- työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus
- opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
- perhehoidon kustannusten korvaukset
Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan kahden viikon sisällä hoidon alkamisesta, varhaiskasvatuksesta
määrätään enimmäismaksu.
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 varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) mukainen asuinpaikka.
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4. Varhaiskasvatuksen maksut (kuukausimaksu)
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.31.7.)aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen
edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän ei ole ollut poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana
muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolmeneljäsosaa (3/4) kuukausimaksun perusteena
olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12
kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot
(=ennalta ilmoitettu viimeistään hoitoviikkoa edeltävänä keskiviikkona).
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle
Laskennallinen
perhekoko
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kuukausi
2102 €
2713 €
3080 €
3447 €
3813 €

Maksuprosentti
%
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
< 4803 €
< 5414 €
< 5781 €
< 6148 €
< 6514 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.
Maksu määrätään toistaiseksi ja perheen olennaisista (10 %) tulojen muutoksista on ilmoitettava
päivähoitotoimistoon.

4.1. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen, yli 150 h/kk, maksu on perheen koon mukaan määräytyvän
maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Varhaiskasvatuksen ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Jos maksu on vähemmän kuin 27 euroa,
maksua ei peritä.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja
käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen
laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta
perittävän maksun enimmäismäärä on 50 % nuorimman lapsen maksusta, kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa enintään 145 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä
kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

4.2. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu määräytyy seuraavan taulukon mukaan. Esiopetuksessa
olevan lapsen varhaiskasvatuksen maksu määräytyy hoidon tarpeen mukaan.
Tarve/kk
0 - 25 h/kk
25 - 86 h/kk
86 - 120 h/kk
120 - 150 h/kk
Yli 150 h/kk

Maksuperuste
25 % koko pvä:n maksusta
40 % koko pvä:n maksusta
60 % koko pvä:n maksusta
80 % koko pvä:n maksusta
100 % koko pvä:n maksusta
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€/kk, max
72,00 €
116,00 €
173,00 €
231,00 €
289,00 €

Varhaiskasvatustarpeen määrästä sovitaan aina kirjallisesti etukäteen ja säännöllisen jakson tulee
olla vähintään kaksi kuukautta.
Etukäteen sovittujen tuntimäärien ylittyessä sovelletaan seuraavan tuntivälyksen maksuperustetta
ja kuukausimaksua.
Lapsen tilapäinen poissaolo; sairaus, loma tai muuten poissa hoidosta, merkitään poissaoloksi ja
hoitotunteja ei siirretä, eikä se alenna varhaiskasvatusmaksua.
Hoitopäivät on ilmoitettava etukäteen varhaiskasvatusyksiköihin viimeistään edellisen viikon
keskiviikkona ja mahdollisuuksien mukaan pidempi jakso kerrallaan (esim. kolme viikkoa).
4.3. Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu
Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 pv/kk) peritään maksua 12,00 euroa
päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa
olevilta sisaruksilta.
5. Varhaiskasvatuspaikan peruminen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen
alkamista, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheelle ei olisi määrätty
kuukausimaksua tulojen pienuuden vuoksi, maksua voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain 7§:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

6. Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun
Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.
Poikkeukset:
 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden,
maksua ei peritä lainkaan (9 §)
 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää
kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta (9 §)
 Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7§:ssä
tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä tältä ajalta
 Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta (9 §).
 Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukuukauden,
peritään maksu varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä (4 §)

7. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan silloin, kun: perheen maksukyky on olennaisesti
muuttunut, perheen olosuhteet ovat muuttuneet, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu
osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut
vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista
takautuvasti enintään vuoden ajalta.
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8. Maksun maksaminen
Maksu maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa kotiin lähetettävällä laskulla. Jos maksua ei
suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta
maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Maksut
ovat suoraan ulosottokelpoisia siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007) säädetään.
9. Tietojen muutokset
Perheiden tulee toimittaa välittömästi tiedot muuttuneista tuloista tuloselvityslomakkeella
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaavalle.
Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi tiedot perheen kokoon, lapsen päivähoidon tarpeeseen sekä
työpaikan-, osoitteen- ja nimenmuutokset päiväkodin/päivähoidon esimiehelle.
10. Tiedustelut
Lisätietoja antavat: varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen puh. 044 568 4321 ja
päivähoitomaksuista Tarja Kela puh. 044 777 3212.
Varhaiskasvatuksen hakemuslomake löytyy Suomussalmen kunnan nettisivulta:
www.suomussalmi.fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivahoitoon-hakeminen/
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