Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
Päivähoitomaksu / palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti perheen bruttotulojen, varattujen hoitotuntien ja
perheen jäsenten lukumäärän perusteella.
Asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta
taulukossa olevan prosentin mukaisesti.
Perheen koko, henkilöä

Tuloraja, euroa/kk

Maksuprosentti

2

2102

10,7

3

2713

10,7

4

3080

10,7

5

3447

10,7

6

3813

10,7

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 142 euroa/kk.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta päivähoidosta perittävä ylin maksu on enintään
289 €/kk. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu
kokoaikaisessa päivähoidossa on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 €/kk.
Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 %
nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Jos lapsi on hoidossa enintään 20 tuntia
viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen päivähoidon
maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun / palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden tarkistusta
varten perheeltä pyydetään uudet tulotiedot kerran vuodessa. Jos tulot olennaisesti
muuttuvat tarkistusten välillä, perheen tulee ilmoittaa muutoksista oma-aloitteisesti
varhaiskasvatuksen viranhaltijalle. Tulotietoja ei tarvitse selvittää, jos perhe antaa
suostumuksensa korkeimman maksun perimiseen.

Hoitomuoto
Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (131 h tai
enemmän/kk) tai osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (87-130h/kk) tai (086h/kk). Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.
Hoidon tarpeen muuttuessa huoltajien tulee ottaa yhteyttä ensin lapsen hoitopaikkaan.

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus päivähoitoon sen jälkeen, kun
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaoikeus päättyy. Lapsella on oikeus subjektiiviseen
päivähoitoon (enintään 20 tuntia viikossa), kun huoltaja(t) tai toinen huoltajista on kotona.
Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen. Koululaisen
päivähoitoa järjestetään vain perustelluista syistä, esimerkiksi huoltajan vuorotyön vuoksi.

Vuoropäivähoito
Vuoropäivähoito palvelee perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat
lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.
Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan illalla, yöllä ja viikonloppuina annettavaa päivähoitoa.
Kunta järjestää päivähoitoa sinä kalenterivuoden ja vuorokauden ajankohtana kuin kunnassa
esiintyvä tarve edellyttää.
Juhlapyhinä hoitoa järjestetään vain todellisen tarpeen mukaan. Suositeltavaa on, että lapsi
saisi viettää juhla-aikaa perheensä parissa. Kuten muussakin päivähoidossa, suositeltava
lapsen hoitopäivän pituus on korkeintaan 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta
hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.
Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu
molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai opiskeluun liittyvään tarpeeseen.
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta.

