VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 LUKIEN
1. PÄIVÄKOTI- JA PERHEPÄIVÄHOIDON MAKSUT
1.1 Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu.
Päivähoitomaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Perheen koon
mukaan määräytyvä maksuprosentti osoittaa vähimmäistulorajan, jonka ylittävästä
kuukausitulosta maksu lasketaan. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perheen koko on
suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Asiakkaalta peritään
enimmäismaksu, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Maksu voi kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 289 euroa
kuukaudessa. Pienin perittävä maksu on 27 euroa.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat:
Perheen koko, henkilöä

Tulorajaeuroa/kuukausi Korkein maksuprosentti

Korkeimman maksun tuloraja

2
3
4
5
6

2102
2713
3080
3447
3813

4803
5414
5781
6148
6514

10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

1.2 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 14 tuntia viikoittain, on
kuukausimaksu 30 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on
varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikoittain, peritään
50 % koko
maksusta. Lapsen käyttäessä varhaiskasvatusta 21-27 tuntia viikossa määräytyy
maksuksi 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on
varhaiskasvatuksessa keskimäärin 28-34 tuntia viikoittain peritään 80 %
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kokoaikainen varhaiskasvatus
laskutetaan, jos lapsi on hoidossa 35 tai enemmän viikossa. Varhaiskasvatuksen
maksua alentavana tekijänä huomioidaan perusopetuslain mukainen maksuton
esiopetus.
Varattu keskimääräinen viikkotuntimäärä
14 h/viikko
20 h /viikko
21-27 h/viikko
28-34 h/viikko
35 h/viikko

Maksu % kokopäivämaksusta
30 %
50 %
70 %
80%
100%

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan
huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

1.3 Kuukausimaksu ja sen periminen
Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden
aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja
hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin
sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien
kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12
kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut
poissaolot.
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu
määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
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. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on
maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.
1.4 Sisarusten maksujen määräytyminen
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta
lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman
lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen
laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Ikäjärjestyksessä
nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa.
1.5 Tilapäinen hoito
Lyhytaikainen enintään kolme päivää kuukaudessa kestävä päivähoito katsotaan
tilapäiseksi. Tilapäisen hoidon päivämaksuna peritään 18 euroa kokopäivähoidosta
(yli 5 tuntia) ja 12 euroa osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia).
1.6 Maksun periminen poissaolon ajalta
Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi
on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet säädetystä
kuukausimaksusta.
Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei
peritä lainkaan. Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa
varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa
varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta.

1.7 Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu
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 peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä
peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet
määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei
lapselle
ole
määrätty kuukausimaksua,
voidaan
käyttämättä
jätetystä
varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain
7§ mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.
1.8 Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot
vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös
viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot
korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain
(1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen
tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään
10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun
käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden
nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman
lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on
metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)
mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,
sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen
asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta,
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
(566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, «julkisesta» työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä
lasten kotihoidon tukea.
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.

1.9 Maksun määrääminen toistaiseksi ja maksun tarkistaminen
Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava
silloin, kun:
1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
2. on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet
ovat muuttuneet.
3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu
4.maksu osoittautuu virheelliseksi
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen
vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan
oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
1.10 Maksun hyvittäminen
Perhepäivähoidon
hoitomaksussa
hyvitetään
ne
hoitopäivät,
jolloin
perhepäivähoitajan vuosi- ja sairausloman tms. aikana vanhemmat järjestävät lapsen
hoidon itse. Päiväkodin hoitomaksussa hyvitetään ne hoitopäivät, jolloin päiväkodin
ollessa suljettuna vanhemmat järjestävät hoidon itse. Jotta hyvitys huomioidaan,
perheen tulee ilmoittaa itse järjestettävästä hoidosta varhaiskasvatusjohtajalle
erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.
1.11 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen
toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen
tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen
toimeentulotuen myöntämistä.
2. AVOIMEN PÄIVÄKODIN ASIAKASMAKSU
Avointa päiväkotitoimintaa järjestetään kerran viikossa perjantaisin klo 9.30 –11.30.
Asiakasmaksuna peritään 2 euroa/perhe/käyntikerta. Osallistumismaksut laskutetaan
puolivuosittain.
3. LEIKKIKENTTÄTOIMINTA
Toimintaa järjestetään kesäkuussa Ypäjäläinen – lehdessä vuosittain ilmoitetuissa
paikoissa. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.
4. KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OSALLISTUMISMAKSU
Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 13 – 16.30. Osallistumismaksuna
peritään 65 euroa/kk. Jos lapsi käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä
kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 35 euroa/kk. Kun lapsi ei
sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10
päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan
koko
kalenterikuukautena,
maksuna
peritään
puolet
kuukausimaksusta.
Varhaiskasvatusjohtaja voi anomuksesta alentaa maksun puoleen päätetystä
maksusta tai jättää maksun kokonaan perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

5. KOULULAISTEN VUOROHOITO
Koululaisilla(1 lk) on oikeus osallistua päivähoidon vuorohoitoon, mikäli perheen
huoltajat tekevät vuorotyötä. Vuorohoito tapahtuu siten, että lapsi osallistuu ensin
iltapäivätoimintaan, ja tarvittaessa sen jälkeen päiväkodin tarjoamaan vuorohoitoon.
Viikonloppuisin vuorohoito järjestetään perhepäivähoidossa. Vuorohoidosta peritään
koululaisilta iltapäivätoimintamaksun lisäksi vuorohoitomaksu, joka on 50 e/kk.
6. ULKOPAIKKAKUNTASTEN LASTEN HOITOMAKSU
Mikäli toiselta paikkakunnalta tuleva lapsi tarvitsee hoitoa Ypäjän kunnan alueella,
tekee lapsen oma kunta maksusitoumuksen Ypäjän kunnan kanssa. Ypäjän kunta
laskuttaa toteutuneiden hoitopäivien mukaan lapsen omaa kotikuntaa. Kunta
määrittelee ja perii maksun kunnan oman laskennallisen hoitopäivämaksun ja
toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Oma kotikunta puolestaan laskuttaa perhettä
oman kuntansa maksukäytänteiden mukaisesti.
7. JOS MAKSU JÄÄ MAKSAMATTA
Kun maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään korkolain 4 §:n 3
momentin mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Maksamattomista maksuista
lähetetään maksukehotus. Mikäli maksua ei ole suoritettu maksukehotuksessa
ilmoitettuun päivämäärään mennessä, maksut siirtyvät perintätoimiston hoidettavaksi.
Maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. Varhaiskasvatusmaksu
ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia

.

