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Taivalkosken kunta/Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen 1.1.2018 alkaen
Tuloina huomioidaan samassa taloudessa asuvien aikuisten (vanhemmat/huoltajat/avopuolisot)
yhteenlasketut veronalaiset ansiotulot, pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lasten tuloina otetaan huomioon päivähoidossa olevien lasten elatusavut, eläkkeet yms. Kuukausitulojen vaihdellessa lasketaan keskimääräinen tulo pidemmältä aikajaksolta esim. koko vuodelta. Tulot huomioidaan bruttotuloina.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsenhoitotukea, eläkkeensaajan hoitotukea, kansaeläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta,
kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, 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.
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti hoitosuhteen alkaessa sekä kesken vuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään +/- 10 %. Lisäksi perheen koon muutoksesta on ilmoitettava päivähoidon ohjaajalle. Uusi maksupäätös tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Tietojen viivästymisestä johtuvaa liikaa perittyä maksua hyvitetään enintään kahdelta
kuukaudelta. Maksun korotus tulee voimaan tulojen muuttumisesta lukien.
Tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa korkeimpaan maksuluokkaan. Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen pyydettyyn määräpäivään mennessä tai päivähoidon ohjaajan kanssa etukäteen sovittuun muuhun
määräpäivään mennessä, peritään lapsesta myös silloin korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla
määrättyä maksua ei korjata eikä hyvitetä takautuvasti.
Jos ilmenee, että maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan ja peritään takautuvasti enintään vuoden ajalta. Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista johtunutta maksun alentamista ei hyvitetä takautuvasti, vaan vasta
oikeiden tietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Lapsen sovittujen hoitoaikojen ylittyessä toistuvasti, tehdään uusi hoitosopimus suuremmalle tuntimäärälle ja uusi maksupäätös.
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:
•
•
•

Vanhempien bruttotulot lasketaan yhteen (esim. 2500 € ja 2400 € = 4900 €)
Vähennetään niistä oikean perhekoon mukainen tuloraja
(esim. 4-h perheellä 4900 € – 3080 € = 1820 €)
Päivähoitomaksu on tästä summasta (taulukosta 4-h perheen maksuprosentti) = 1820 € X
10,70 % = 194,74 € (nuorimmasta lapsesta)

(2)

Perhekoossa huomioidaan kaikki alle 18-vuotiaat kotona asuvat lapset. Ylin perittävä maksu (perheen nuorimmasta lapsesta) kokopäivähoidosta on indeksitarkistuksen jälkeen 1.8.2018 alkaen
289 € ja alin perittävä maksu 27 €/kk. Saman perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta maksu on
50 % ensimmäisen lapsen maksusta. Ylin perittävä maksu on 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:
Perheen koko henkilöä
2
3
4
5
6

Alin tuloraja € kuukaudessa
2102
2713
3080
3447
3813

Korkein maksuprosentti
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Mikäli tulorajat ja maksuprosentit myöhemmin muuttuvat, noudatetaan uusia tulorajoja ja maksuprosentteja.
Mikäli perhekoko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräytymisen perusteena
olevaa tulorajaa 142 € kustakin seuraavasta lapsesta (1.8.2018 alkaen). Lapsen ollessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, perhe menettää oikeuden kotihoidon tukeen.
Osapäivähoidosta 0 - 25 h/kk peritään 30 % kokopäivähoidon maksusta, 26 - 84 h/kk peritään 60
%, 85 – 107 h/kk peritään 75 %, 108 – 150 h/kk peritään 90 % ja 151 – h/kk peritään 100 %. Vähäisestä osapäivähoidosta, enintään 25 h/kk peritään 30 % perheen laskennallisesta kokopäivähoitomaksusta ja 1-5 pv/kk peritään 20 €/pv.

Lisätietoja: Päivähoitotoimisto, Urheilutie 4 A 93400 Taivalkoski
p. 040-5182568
www.taivalkoski.fi/palvelut/varhaiskasvatus
www.kunnat.net
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