1 (3)

KITEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUJEN VAHVISTAMISEN PERUSTEET 1.8.2022
Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perhekoon mukaan. Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan
huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perheen koko on suurempi
kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.
KOKOAIKAINEN VARHAISKASVATUS
Perheen
koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk
2
3
4
5
6

Korkein
maksuprosentti

2 913
3 758
4 267
4 777
5 284

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Varhaiskasvatusmaksu
on korkein, jos perheen bruttotulot €/kk
5 666
6 511
7 020
7 530
8 037

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa olevan nuorimman lapsen enimmäismaksu on 295 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään enintään 40 % (118 €) nuorimman
lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on enintään 20 % nuorimman
lapsen maksusta. Maksut pyöristetään lähimpään euromäärään (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1503/2016 4 §).
VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT KUUKAUSIMAKSUT
Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu määräytyy perheen koon, tulojen ja kirjallisesti ennakkoon sovitun
tuntimäärän mukaan. Sovittu tuntimäärä on sitova.
Tuntia/kk

0–42
43–107
108–148
148–170
yli 170

%
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen
maksusta
25
60
80
94
100

Mikäli toteutuneet (sekä varatut että käytetyt) tunnit ylittävät laskutuksen perusteena olevan sovitun
kuukausittaisen tuntimäärän, perheeltä laskutetaan se taulukon mukainen kuukausimaksu, johon
varattu/käytetty tuntimäärä sijoittuu. Mikäli peräkkäisiä maksuluokan ylityksiä on kaksi, maksu
tarkistetaan ylistysten mukaisesti seuraavan kuukauden alusta.
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Jos lapsi on poissa ennalta varatun varhaiskasvatuspäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun varhaiskasvatuspäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS
Korkeintaan 3 pv/kalenterikuukausi, ei kuukausittain tapahtuvaa.
Kokoaikainen varhaiskasvatus 22 e/päivä/lapsi ja osa-aikainen varhaiskasvatus 16 e/päivä/lapsi.
VARHAISKASVATUSPAIKKA sanotaan irti kirjallisesti eDaisyssä tai erillisellä lomakkeella.
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUJEN PERINNÄSSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET
1.

Alin perittävä maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 28 e/kk/lapsi, enintään 107 tunnin varhaiskasvatuksesta/kk 17 e/kk/lapsi.

2.

Maksu peritään toimintavuoden aikana 11 kuukaudelta, mikäli lapsi on ollut hoidossa joka kuukausi
toimintavuoden 1.8–31.7 aikana.

3.

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.

4.

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin puolet sovituista varhaiskasvatustunneista kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

5.

Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

6.

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuslain 11 a §:n 8 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

7.

Varhaiskasvatuksesta laskutetaan varhaiskasvatuksen päättymis- ja alkamiskuukausina 25 %, 50 %, 75
% tai 100 % sovitusta maksusta, jolloin perheellä on käytettävissä prosenttiosuutta vastaava varhaiskasvatustuntien määrä. Mikäli perhe käyttää prosenttiosuutta suuremman tuntimäärän, laskutus tehdään käyttöä vastaavan prosenttiosuuden mukaan.

8.

Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan toimintavuoden aikana, jos palvelun käyttäjän/perheen tilanne on
muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Maksu voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta. Tulojen muuttuessa olennaisesti (10 %) maksu tarkistetaan
muutoskuukauden alusta. Perhekoon muuttuessa, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta.
Varhaiskasvatustuntien muuttuessa maksu tarkistetaan muutosilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.
Jos jotain tuloa ei ole lainkaan ilmoitettu, maksu tarkistetaan takautuvasti tulon alkamisesta saakka.
Jos epäsäännöllisen tulon osalta ei ole käytettävissä tuloja vuoden ajalta taaksepäin, maksua tarkistetaan aluksi kuukausittain, kunnes keskimääräinen tulo on laskettavissa. Maksu voidaan vahvistaa 3 kk:n
määräajaksi käytettävissä olevien tulotietojen tai oman arvion perusteella. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan määräajan jälkeen todellisten tulojen mukaan.

9.

Varhaiskasvatuksen maksu vahvistetaan enimmäismaksun mukaiseksi, ellei tulotietoja ole määräaikaan
mennessä toimitettu, jos liitteet ovat puutteelliset tai jos vanhemmat ovat hyväksyneet enimmäismak-
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sun (ilmoitus joko hakemuksessa tai maksuntarkistuslomakkeessa). Jos tulotiedot toimitetaan enimmäismaksun vahvistamisen jälkeen, maksua tarkistetaan laskutuskuukauden tai sen kuukauden alusta,
jolloin tulotiedot on toimitettu.
10. Varhaiskasvatusmaksuun voi hakea muutosta vapaa muotoisella hakemuksella maksun vahvistaneelta
viranhaltijalta seuraavilla perusteilla: taloudellinen tilanne (toimeentulotukilaskelma pohjana) tai huollolliset perusteet.
11. Maksuhyvitykset:
Kesäajan maksuhyvitys: etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen perusteella 2–3 kuukautta 1.6.-31.8
välisenä aikana.
Vuorohoidon maksuhyvitys: vanhemmilla mahdollisuus saada maksuhyvitys varatuista tunneista, mikäli
sunnuntaina tai arkipyhänä ei ole tulossa varhaiskasvatuspaikkaan kuin yksi lapsi/lapsia samasta perheestä ja vanhemmat järjestävät hoidon itse (kirjallinen ilmoitus).
Perhepäivähoidon maksuhyvitys: Hoitajan poissa ollessa, hyvityksen saa ennalta varattujen varhaiskasvatustuntien mukaan, mikäli vanhemmat järjestävät hoidon itse (kirjallinen ilmoitus).
Muu maksuhyvitys: maksuhyvitysmahdollisuutta voidaan tarjota vanhemmille henkilöstön koulutuspäivinä, juhlapyhien tai lomajaksojen aikana varhaiskasvatuksen päällikön päätöksellä.

