VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2018 alkaen
Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä
varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Maksu voidaan periä perheen maksukyvyn mukaan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin. Pomarkun Kasvatus- ja opetuslautakunta
(28.6.2018 §56) on tarkistanut asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun
indeksitarkistuksen vuoksi.
Varhaiskasvatuksen maksujen määräytymisessä käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat 1.8.2018 alkaen alla
olevan taulukon mukaiset:
perheen koko,
henkilöä
2
3
4
5
6

tuloraja,
euroa/kk
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

Korkein
maksuprosentti
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.
Maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon perheen kaikki veronalaiset ansiotulot ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, nuorimmasta
lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta
maksu on 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat 20 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana
nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
Maksu on kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa lasta kohti enintään 289 euroa kuukaudessa. Asiakkaan suostumus
korkeimman maksun perimiseen on voimassa toistaiseksi. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Varhaiskasvatuksesta peritään maksu enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa
1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7. Mikäli lapsen hoito alkaa elokuussa ja kestää koko toimintavuoden, on
heinäkuu maksuton.
Maksun tarkistaminen ja muuttaminen
Mikäli perheen maksukyvyssä tapahtuu oleellisia muutoksia (+/-10 %), tulee muutoksista ilmoittaa välittömästi
hoitopaikkaan ja toimittaa tulotiedot kirjallisena sovitussa ajassa. Uusi maksu tulee voimaan seuraavan kuukauden
alusta lukien. Jos maksun määräämistä koskeva päätös perustuu virheellisenä annettuihin tietoihin, maksu voidaan
oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan
toimintavuosittain.

HOITOAIKAPERUSTEINEN MAKSU
Pomarkussa on käytössä varattuihin hoitoaikoihin perustuva maksu (siv.ltk 14.6.2016 § 41) seuraavan taulukon
mukaisesti:

Varattu hoitoaika /kk
enintään 85 h
86 h - 120 h
121 h - 140 h
141 h - 155 h
156 h - 170 h
171 h -

Asiakasmaksu
kokopäivähoidon
kuukausimaksusta
50 %
70 %
80 %
85 %
90 %
100 %

Varhaiskasvatuksen tarve (=varattu hoitoaika) arvioidaan huoltajan kanssa lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja
siitä sovitaan kirjallisesti vähintään kolmen kuukauden ajaksi kerrallaan. Lapsen toteutuneita hoitoaikoja seurataan ja
varatun hoitoajan ylittyessä peritään maksu varatun/toteutuneen hoitoajan mukaisesti. Mikäli varattu
hoitoaikaluokka ylittyy kolmena peräkkäisenä kuukautena, siirrytään seuraavaan hoitoaikaluokkaan automaattisesti.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve vähentyy pysyvästi, tulee huoltajan sopia siitä kirjallisesti ja uusi maksu tulee
voimaan seuraavan laskutuskuukauden alusta.
Poissaolojen vaikutus maksuun
Lapsen tilapäisen poissaolon ajalta peritään normaali maksu kuitenkin seuraavin poikkeuksin:
 kun lapsi on poissa oman sairautensa vuoksi enemmän kuin puolet varatusta hoitoajasta kalenterikuukauden
aikana, peritään puolet maksusta
 kun lapsi on poissa oman sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä
 kun lapsi on poissa koko kalenterikuukauden muun kuin oman sairautensa vuoksi (esim. toinen vanhemmista
sairaana, vuosilomalla tms.), peritään puolet maksusta.
 kun lapsen hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu määräytyy toteutuneen hoitoajan mukaisesti.
Kun hoitopaikan saanut lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.
Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen
mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan periä puolet kuukausimaksusta.
ESIOPETUS
Esiopetus on maksutonta. Mikäli esiopetukseen osallistuva lapsi on lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa,
peritään siitä hoitoaikaperusteinen maksu.

KESÄKERHOT
Kesäkerhoissa toteutettava kesäleikkitoiminta on maksutonta avointa varhaiskasvatusta.

