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Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET
1.3.2017 ALKAEN
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakiin ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan 15.2.2017 § 11 päätökseen.
Varhaiskasvatuksen 1.3.2017 voimaan astuvassa asiakasmaksulaissa säädetään kunnan päiväkodissa ja
perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Laki ei koske
yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia.
Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen
Maksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen mukaan. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttavat
varhaiskasvatukseen varatut viikkotunnit/lapsen sovittu varhaiskasvatusaika viikossa.
Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketusta bruttotuloista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu etukäteen varattuun lapsen varhaiskasvatuksen viikottaiseen
tuntimäärään, jonka mukaan määräytyy asiakasmaksu kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen varaus tehdään
vähintään 3 kalenterikuukaudelle, johon myös laskutus perustuu.
Uudet asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
Uuden laina myötä tulorajoja korotetaan siten, että kahden (2) ja kolmen (3) hengen perheistä
asiakasmaksut pienenevät. Asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat 1.3.2017 alkaen seuraavasti:
Perhee
n
koko,
henkilömäärä

Nykyinen
tuloraja
(vähimmäisbruttotulo)
€/kk

2
3
4

1403 €
1730 €
2053 €

5

2191 €

6

2328 €

Tulorajat
1.3.2017
alkaen
(vähimmäisbruttotulo)
€/kk
1915
1915
2053 € / ei
muutosta
2191 € /ei
muutosta
2328 € /ei
muutosta

Erotus/
muutos
€/kk

Maksu alin
mahd.
27 €, tulot
Nyt

Maksu
290 €

Maksu
290 €

Nyt

1.3.201
7

Maksu
%
(pysyvät
ennallaa
n)

1638
2017
2395

Maksu
alin
mahd.
27 €,
tulot
1.3.2017
2150
2202
2395

512 €
185 €
0€

3925
4815
5724

4437
5000
5724

11,5 %
9,4 %
7,9 %

0€

2533

2533

5862

5862

7,9 %

0€

2670

2670

5999

5999

7,9 %

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään vähimmäisbruttotulorajaa 138 eurolla jokaisesta seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta. Mikäli perheen tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos
maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.
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Sisaralennus
Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on
1.3.2017 alkaen 290 €.
Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä
maksu on 90 % nuorimman sisaruksen maksusta.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
Mikäli nämä 1.3.2017 voimaan astuvat muutokset kohdistuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihinne,
toimittakaa uusi tuloselvityslomake ja tuloja koskevat tositteet viimeistään
pe 10.3.2017 mennessä
Siuntion kunta/ sivistystoimisto/varhaiskasvatuspalvelut, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai
sivistystoimisto@siuntio.fi.
Tuloselvityslomake löytyy www.siuntio.fi à Avainpalvelut à Varhaiskasvatuspalvelut à Lomakkeet à
TULOSELVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN
Mikäli perhe/huoltajat ei ilmoita tulotietojaan tositteiden perusteella tai asiakas antaa luvan, lapselle
määrätään hoitoajan mukainen korkein varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
Maksun määräytyminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sen mukaan, montako tuntia lapsi on varhaiskasvatuksessa
viikossa. Viikottainen tuntimäärä on porrastettu eri maksuluokkiin seuraavasti:
35 tai yli 35 h viikossa
26 – alle 35 tuntia viikossa
21 – alle 26 tuntia viikossa
20 – alle 21 tuntia viikossa
15 – alle 20 tuntia viikossa
10 – alle 15 tuntia viikossa
alle 10 tuntia viikossa

100 % kokopäivämaksusta
80 % kokopäivämaksusta
70 % kokopäivämaksusta
60 % kokopäivämaksusta
50 % kokopäivämaksusta
40 % kokopäivämaksusta
20 % kokopäivämaksusta

Varhaiskasvatuksen varaus tehdään vähintään 3 kalenterikuukaudelle, johon myös laskutus perustuu.
Hoidontarpeen muutoksista tulee ilmoittaa viimeistään kuluvan kuukauden 20. päivään mennessä
kirjallisesti. Muutostilanteissa asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden
alusta.
Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatusmaksut
Esiopetusaika 4h/päivä on maksutonta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ennen tai jälkeen
esiopetusajan on maksullista. Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen mukaan, minkä
verran esiopetusajan lisäksi lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta:
26 tai yli 26 tuntia viikossa 80 % kokopäivämaksusta
21 – alle 26 tuntia viikossa 70 % kokopäivämaksusta
20 – alle 21 tuntia viikossa 60 % kokopäivämaksusta
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15 – alle 20 tuntia viikossa 50 % kokopäivämaksusta
10 – alle 15 tuntia viikossa 40 % kokopäivämaksusta
alle 10 tuntia viikossa 20 % kokopäivämaksusta
Mikäli esioppilas tarvitsee varhaiskasvatusta myös koulujen lomien aikana koko esiopetusvuoden aikana
(esim. elokuun alussa ja koulujen loma-ajat), on kuukausimaksu samansuuruinen siltä ajalta, vaikka
esiopetusta ei järjestettäisiinkään. Esiopetuksen päätyttyä (touko- kesäkuun vaihteessa), kesä- ja heinäkuun
ajalta esiopetuksensa päättäneen lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu (mukana ei ole enää
silloin 4 h maksutonta esiopetusta) ja määräytyy huoltajien varaaman hoitoajan mukaan
(heinäkuu maksuton mikäli lapsi on aloittanut päivähoidossa edellisen syyskuun aikana).
Hyvitettävät poissaolojen ajankohdat
Kesäkuu, heinäkuu, elokuu:
Hyvitetään maksuissa lapsen poissaolo varhaiskasvatuksen koulujen kesäloman ajanjakson
mukaisesti. Kesäkuun osalta hyvitys alkaa ensimmäisestä arkipäivästä koulujen- ja
esiopetuksen päättymisen jälkeen.
Elokuun osalta hyvitetään maksussa lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta siihen saakka, kun
Siuntiossa alkaa perusopetuksen lukuvuosi kunakin vuotena. Esim. jos koulu alkaa 10.8,
hyvitetään lapsen varhaiskasvatusmaksuissa poissaolot 9.8. saakka.
Lapsen poissaolot kesä-, heinäkuun ja elokuun osalta edellä mainitulla ajanjaksolla
hyvitetään, mikäli ne on kirjallisesti ilmoitettu varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin
huhtikuun 15. päivään mennessä. Poissaolo tulee ilmoittaa kirjallisesti sitä varten laaditulla
lomakkeella päivähoitoyksikköön.
Koulujen loma-ajat
Lasten poissaolot hyvitetään varhaiskasvatusmaksuissa myös koulujen syyslomalla, joululomalla ja
talvilomalla huoltajien kirjallisesti ilmoittamana kutakin lomaa koskien erikseen sovittuun päivämäärään
mennessä (viimeistään 3 viikkoa ennen).
Hyvitykset asiakasmaksuissa tehdään jälkikäteen.
Pyydämme huomioimaan, että hyvitettävien poissaolojen ilmoittaminen on sitova, koska
henkilöstömitoitus ja resurssointi katsotaan sen mukaan.
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Hakemus varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Kun kyseessä
on äkillinen varhaiskasvatuspaikan tarve, hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi
tarvitsee paikan. Näissä tilanteissa lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa pyydetään osoittamaan
työllistyminen tai opiskelun aloittaminen kirjallisesti.
Hakemus varhaiskasvatukseen tehdään lomakkeella, joka löytyy kunnan
www-sivuilta / Avainpalvelut/ Varhaiskasvatuspalvelut àlomakkeet.
Varhaiskasvatuksen hakulomake täytetään, allekirjoitetaan ja toimitetaan:
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Siuntion kunta/ sivistystoimisto/varhaiskasvatuspalvelut, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai
sivistystoimisto@siuntio.fi.
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään päivähoitopäätöksen mukaisesta hoidon aloituspäivästä alkaen.
Kun lapsen hoitosuhde irtisanotaan, päättyy laskutus hoidon päättymispäivään.
Hoitopaikka myönnetään aina sen vuoden heinäkuun loppuun saakka (31.7.), kun lapsi samana vuonna
elokuussa aloittaa esiopetuksen. Päivähoitopaikkaa ei tarvitse siis erikseen irtisanoa silloin, kun lapsi siirtyy
esiopetukseen. Esiopetuksessa olevien lasten täydentävä varhaiskasvatus/päivähoitopaikka päättyy samaan
päivään, kuin esiopetus (kesäkuun alussa) ja tätä ei tarvitse erikseen irtisanoa. Mikäli kouluun lähtevä lapsi
tarvitsee esiopetuksen päättymisen jälkeen päivähoitoa esim. kesäkuussa, tulee sitä varten tehdä erillinen
hakemus ja toimittaa sivistystoimistoon.
Kun lapsen varhaiskasvatuspaikka on kirjallisesti irtisanottu, päättyy laskutus hoidon päättymispäivään.
Hoitopaikka tulee kirjallisesti irtisanoa vähintään kahta (2) viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä
sivistystoimistoon osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi sekä sopia asiasta myös päivähoitoyksikön
kanssa. Jos hoidontarve muuttuu tai jostain muusta syystä tehdään uusi päätös, se kumoaa vanhan.
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu
ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Päivähoitopaikan vastaanottamisen vahvistaminen ja tulotiedot
Kun lapsi saa päivähoitopaikan (sijoituspäätös), tulee perheen aina vahvistaa kirjallisesti 2 viikon sisällä,
ottaako perhe paikan vastaan vai peruvatko he paikan. Paikan vastaanottaminen tulee vahvistaa
viimeistään kahden viikon sisällä päivähoitopäätöksen lähettämispäivämäärästä. Paikan vastaanottaminen
on erityisen tärkeää, jolloin voidaan tarkistaa lapsen tarvitsema hoidon tarpeen laajuuden ajankohtaisuus.
Varhaiskasvatuspaikan vahvistaminen tapahtuu lomakkeella: ”Myönnetyn varhaiskasvatuspaikan tai
täydentävän esiopetuspaikan vastaanottaminen.”
Varhaiskasvatuksen aloittaminen
Varhaiskasvatuksen aloittamista voidaan siirtää yhden kerran enintään kuukaudella (1 kk)
sijoituspäätöksessä määritellystä alkamisajankohdasta. Mikäli perhe ei vahvista päivähoitopaikkaa 2 viikon
sisällä pyydettyyn päivämäärään mennessä eikä siirrä hoidon aloitusta kuukaudella, tulee perheen laittaa
uusi varhaiskasvatushakemus, jonka käsittely alkaa uutena varhaiskasvatushakemuksena.
Päivähoitomaksun tarkistaminen
Päivähoitomaksu määrätään perheen esittämien tositteiden perusteella. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa
tulojen olennaisesta muuttumisesta tai perhekoon muutoksesta kirjallisesti liitteineen. Jos maksun
määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu
oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu (1.3.2017 alkaen)
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa (kesä- ja heinäkuun) ajaksi eivätkä
peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään
puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
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Asiakasmaksun tarkistus
Lapsen varhaiskasvatusmaksu on voimassa 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; tai
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 yhden
vuoden ajalta.
Kunta voi myös pyytää tarvittaessa maksujen määräytymiseen perusteena olevien huoltajien tulotietojen
tarkistamista.
Asiakasmaksua tarkistetaan myös voimassaolevien säädösten tai päätösten muuttuessa, esim. kahden
vuoden välein tehtävät hoitomaksun indeksitarkastukset.
Varatun varhaiskasvatusajan seuranta
Lapsen varhaiskasvatuksen viikoittaisen hoitoajan seuranta on tärkeää, jotta toiminnan suunnittelu ja
henkilöstöresurssointi voidaan oikein kohdentaa. Asiakasperheiden kanssa on jatkossakin keskeistä sopia
varhaiskasvatusyksiköiden kanssa lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta varhaiskasvatusajasta. Asiakkaan ja
varhaiskasvatuspalveluiden välisessä yhteisessä palvelusopimuksessa sovitaan hoitoajasta ja käydään
periaatteet läpi. Varhaiskasvatusaikojen toteutumisen seurannassa on tukena Siuntiossa käytössä oleva
sähköinen mobiilikirjaus lasten päiväkodista tulo- ja lähtökirjauksiin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus
Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskun eräpäivä on 21 päivää laskun päivämäärästä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. Asiakasmaksuja koskeva laskujen perintää hoitaa
Taitoa Oy.
Lisätietoja:
Varhaiskasvatusmaksuja koskeviin tiedusteluihin vastaa toimistosihteeri Hanne Sarimo puh. 044 386 1097
tai hanne.sarimo@siuntio.fi.
www.siuntio.fi à Avainpalvelut à Varhaiskasvatuspalvelut
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