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TIEDOTE PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.3.2017 ALKAEN.

Päivähoidosta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annettua lakia (HE 205/2016; EV 199/2016), voimaantulo 1.3.2017 sekä Alavieskan kunnan
sivistyslautakunnan 16.2.2017 hyväksymiä perusteita.
Maksun määräytyminen
Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon
(= vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista
lapsista tehdään jokaisesta 138 € lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan
tulorajaan.
Maksu on lasta kohti 0 - 290 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.
Perheen koko,
Tuloraja euroa/ Korkein
Korkein maksu €
henkilöitä
kuukausi
maksuprosentti
2 henkilöä
1 915
11,5
4437
3 henkilöä
1 915
9,4
5000
4 henkilöä
2 053
7,9
5724
5 henkilöä
2 191
7,9
5862
6 henkilöä
2 328
7,9
5999

2-henkisen perheen päivähoitomaksu on 11,5 % 1 915 € kuukaudessa ylittävästä tulosta.
Tulojen jäädessä alle 1 915 € euroa kuukaudessa, päivähoito on maksutonta. Yli 4 437 €
tuloilla peritään korkein maksu.
4-henkisen perheen päivähoitomaksu on 7,9 % 2 053 € kuukaudessa ylittävästä tulosta.
Tulojen jäädessä alle 2 053 € euroa kuukaudessa, päivähoito on maksutonta. Yli 5 724 €
tuloilla peritään korkein maksu.
6-henkisen perheen päivähoitomaksu on 7,9 % 2 328 € kuukaudessa ylittävästä tulosta.
Tulojen jäädessä alle 2 328 € euroa kuukaudessa, päivähoito on maksutonta. Yli 5 999 €
tuloilla peritään korkein maksu.
Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin
osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään
290 €/kk.
Perheen nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksu on enintään 290 €/kk. Saman
perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 % nuorimman päivähoidossa olevan
lapsen maksusta.

2

Tuloihin lasketaan perheen yhteenlasketut bruttotulot. Perheen kokona otetaan
huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen
perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin.
1. Tilapäinen päivähoito
Tilapäisestä päivähoidosta peritään 17 €/pv. Tilapäiseksi hoidoksi katsotaan myös
kuukausittain sovittujen tuntien enimmäismäärän ylittävät tunnit. (1-8 h= ylityspäivä)
2. Esiopetus
Maksutonta esiopetusta annetaan yhtenäiskoululla 19 tuntia/ viikko (n. 84 h/kk).
Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on
enintään 232 € (80 % täydestä maksusta). Asiakasmaksu on sama syys- joulu- ja talvilomaaikoina, vaikka hoidon tarve edellyttäisi korkeampaa maksua.
3. Hoitoaikaan suhteutettu maksu
Hoidon tarve

Tunnit/kk

Maksuperuste

Enintään €/kk

alle 15 tuntia/viikko

1-63 h/kk

40 %

116 €

15 - 20 tuntia/viikko
tai
vaka 20 h/viikko

64–86 h/kk

60 %

174 €

21 - 34 tuntia/viikko

87–150 h/kk

80 %

232 €

yli 35 tuntia/viikko

yli 150 h/kk

100 %

290 €

Muutoksia sovittuihin kk-maksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään vähintään
kolmeksi kuukaudeksi ja muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.
4. Poissaolojen vaikutus maksuun








Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta vähintään 11 päivää
kalenterikuukaudessa peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta koko
kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä pois koko kalenterikuukauden
peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen
alkamista, peritään enintään puolet kuukausimaksusta.
Päivähoito on maksutonta siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella
(sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetus 912/1992 32§).
Perhepäivähoitajan sairaus-, loma- ja työntasauspäivät hyvitetään perheelle, mikäli
lapselle ei ole varattu sijaispaikkaa.
Jos lapsi on poissa ennalta sovitun hoitopäivän sairauden vuoksi, varatun
hoitopäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.

3

5. Muita päivähoitomaksuihin liittyviä asioita
Kuukausimaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton
kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen
vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan.
Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen.
Mikäli lapsen hoito alkaa tai loppuu kesken kuukauden, maksu peritään toteutuneen
varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Päivähoitomaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään 10 % ja
kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä
olevan kuukauden alusta lukien.
Ellei perheen tulotietoja ole käytettävissä päivähoitomaksun määrittämisen yhteydessä,
määritellään maksu ylimpään maksuluokkaan.
Hoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi
haettu ja myönnetty hoito toimintakauden 1.8. - 31.7. sisällä. Mikäli lapsen hoitopaikka on
irtisanottu vähintään neljäksi viikoksi ajalla 1.6. - 31.8., lapsi voi palata hoitoon entiseen
hoitopaikkaansa 1.9. mennessä.
Lakimuutoksia 1.3.2017 alkaen
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa
käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen
perheen tulojen mukaan, missä lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen osoite.
Laskua ei jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun
maksamisesta/jakamisesta.
Poikkeus: Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan
palvelua tarvitsevan perheen tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin
toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä
peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet
kuukausimaksusta. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua peritään
peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta.
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ASIAKASMAKSUJEN KÄSITTELY JA LASKUTUS

Alavieskan päivähoitotoimisto
Pappilantie 1
85200 Alavieska
varhaiskasvatus@alavieska.fi
Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
puh. 044 5395 243
– palveluohjaus ja tiedustelu
– hoitosuhteeseen liittyvät asiat
Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
puh. 044 5395 214
– asiakasmaksut
– laskutus
Alavieskan kunnan nettisivut: www.alavieska.fi/varhaiskasvatus

