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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen
Kokoaikaiseksi varhaiskasvatukseksi luetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettava
varhaiskasvatus. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon
mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Perhekoon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:
Perheen
koko
2
3
4
5
6

Tuloraja

2050
2646
3003
3361
3718

Maksuprosentti
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Tulot, jolloin tulee
alin maksu
27 €
2302
2898
3255
3613
3970

Tulot, jolloin tulee
korkein maksu
290 €
4760
5356
5797
6071
6428

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssa samassa taloudessa asuvat molempien
alaikäiset lapset.
Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa, kun huoltajat eivät saa lapsesta äitiys-,
isyys- tai vanhempainrahaa.
Varhaiskasvatus päättyy 31.7. sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Jos perheen koko
on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen (ensimmäinen = nuorin palvelua käyttävä) osalta enintään 290 €/kk.
Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. 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.
Lasta koskeva 27 € pienempää maksua ei peritä.

Maksujen porrastus:
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 80 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausimaksua 40% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 81-120 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausimaksua 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 121-146 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausimaksua 80% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 147 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausimaksua
100% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Esiopetusaika 4 h/ pv on maksutonta.

MUUT MÄÄRÄÄVÄT TEKIJÄT
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Varhaiskasvatuksen katsotaan alkavan siitä ajankohdasta, joka varhaiskasvatuspäätöksessä on ilmoitettu.
Varhaiskasvatuspaikka on otettava vastaan kirjallisesti kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. Varhaiskasvatusmaksun perintä alkaa siitä päivästä, mistä alkaen lapselle on
paikka varattu.
Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen
päättymistä.
Varhaiskasvatusmaksukuukaudet
Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavan vuoden 31.7. Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.
Hattulan kuntaan muuttavan asiakasperheen tulee ilmoittaa, mikäli lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muussa kunnassa toimintavuoden alkaessa.
Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. Lisäksi edellytetään, että lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina.
Poissaolot
Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.
Jos lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajakson ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka
verohallitus vuosittain antamissa päätöksissään ennakonperinnän laskemisperusteista
määrää.
Tuloina otetaan huomioon lapselle maksetut elatusmaksut
Yksityisyrittäjän tulot määritellään kirjanpitäjän täyttämän tuloselvityskaavakkeen
sekä seuraavien liitteiden perusteella:
- tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta
- verolippu ja verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta
- ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle
- kirjanpitäjän antama selvitys maksetuista osingoista
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista
etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen
perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää,
opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta.
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksien ylläpitokorvausta, julkisen työvoimapalvelun ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä
lasten kotihoidon tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista
johtuvat muuta vastaavat kustannukset sekä rahana suoritettava syytinki.

Tulojen tarkistus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään hoitosuhteen alkaessa ja uuden toimintakauden alkaessa 1.8. Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon hoidon alkamiskuukauden aikana.
Mikäli tulotietoja ei toimiteta peritään varattujen tuntien (40-100%) mukaisesti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun perusteella korkein maksu.
Tulojen muuttuessa olennaisesti tarkistus asiakasmaksuun tehdään aikaisintaan siitä
kuukaudesta lukien jolloin uudet tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon.
Alentuvia asiakasmaksuja ei muuteta takautuvasti.
Lyhytaikainen tulonmuutos (1-2 kk) ei vaikuta asiakasmaksuun.

Maksamattomat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia.
Maksamattomien asiakasmaksujen perinnän hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia.
Sakkomaksut
Uuden lain myötä otetaan käyttöön myös sakkomaksu.
Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä
varattua paikkaa peruta ennen hoidontarpeen alkamista. Peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Jos perheen tulot ovat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan
lain mukaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta joka on 27€.
Hoitopaikan irtisanominen
Lapsen ollessa poissa hoidosta kahden peräkkäisen kuukauden ajan vanhempien ilmoittamatta hoitosuhde irtisanotaan.

Tarvittaessa lisätietoja asiakasmaksuista voi kysyä:
varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi
Arvion varhaiskasvatusmaksusta voit laskea maksulaskurilla
www.hattula.fi/palvelut/sivistystoimi/varhaiskasvatus/paivahoitomaksut/

