Lapinlahden kunnan VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, perheen veronalaisten ansio- ja
pääomatulojen sekä varatun hoitoajan mukaan.
Enimmäismaksu on 288 € kuukaudessa lasta kohden perheen nuorimmasta kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta
seuraavasta lapsesta maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kk-maksu on 27€.
Maksu porrastetaan viikottaisen varatun hoitoajan mukaan seuraavasti:
100 % kk- maksu

yli 35 tuntia/vko ja 152 tai enemmän tuntia/kk

85 % kk-maksusta

30 - 35 tuntia/vko ja 129-151 tuntia/kk

75 % kk-maksusta

25 - 29 tuntia/vko ja 107-128 tuntia/kk

65 % kk-maksusta

21 – 24 tuntia/vko ja 91-106 tuntia/kk

60 % kk-maksusta enintään 20 tuntia/vko (enintään 90 tuntia/kk)TAI tilapäisen hoidon maksun mukaan,
mikäli se on perheelle edullisempi.
Viikkotunnit saadaan jakamalla kuukauden tunnit 4,3:lla.
Maksun porrastus koskee myös esiopetuksen lisäksi annettavaa varhaiskasvatusta.
Hoitoajan varaus sovitaan vähintään 3 kk:n ajaksi ja tehdään aina kirjallisesti. Varausta voidaan muuttaa
perustellusta syystä (perhetilanne, työttömyys, lomautus, varatun hoitoajan ylitys).
Mikäli käytetty tuntimäärä ylittää varatun hoitoajan, laskutetaan käytetyn tuntimäärän mukainen maksu,
mutta mikäli se alittaa varatun hoitoajan, laskutetaan varatun hoitoajan mukainen maksu.
Mikäli perhe ei toimita tulotositteita, kunta määrää perheelle enimmäismaksun. Perhe voi myös halutessaan
valita enimmäismaksun (korkeimman maksun tulorajat taulukossa seuraavalla sivulla).
Tilapäinen hoito
Tilapäisen hoidon maksu on yli 5 tuntia/pv 15 eur/hoitopäivä ja alle 5 tuntia/pv 9 eur/hoitopäivä. Hoito
katsotaan tilapäiseksi, kun sen tarve on yhtäjaksoisesti enintään 5 pv/kk.
Perhekoko
Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat tai muut
huoltajat (avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan asuvat lapset. Perheen kokoa määriteltäessä ei
vaikuta, onko lapsi varhaiskasvatuksen piirissä vai ei. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan
maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä
lapsesta.
Maksun laskeminen
Maksu lasketaan perheen yhteenlasketusta bruttotulosta vähentämällä siitä perhekoon mukainen
vähimmäistuloraja ja laskemalla jäljellejäävästä tulosta perhekoon mukainen prosenttimäärä.
Esimerkki:
Perheessä on äiti, isä, 2- ja 5-vuotiaat lapset – perhekoko on 4. Bruttotulo on 4600 €, josta vähennetään
vähimmäistuloraja 3129 €. Näin saadusta luvusta 1471 € otetaan 10,7 % = 157 € = kuukausimaksu
nuorimmasta lapsesta. Toisesta lapsesta maksu on 50 % nuoremman maksusta eli 79 €. Kuukausimaksut
pyöristetään lähimpään euroon.
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Jos lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna
peritään puolet kk-maksusta.
Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden
aikana, maksuna peritään puolet kk-maksusta.
Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, tältä kuukaudelta ei
peritä hoitomaksua.
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton
niille lapsille, jotka ovat olleet varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti koko toimintavuoden ajan.
Heinäkuu on maksuton myös niille kesken toimintakauden aloittaneille lapsille, jotka ovat koko
heinäkuun poissa ja siitä on ilmoitettu kirjallisesti 31.5. mennessä sivistysosaston palvelusihteerille.

Maksun tarkistaminen
Perheen tulee toimittaa uudet tulotositteet ja maksun suuruuteen vaikuttavat muut tiedot (esim. perheen
koko tai varattu hoitoaika muuttuu) sivistysosaston palvelusihteerille välittömästi muutoksen tapahduttua.
Varhaiskasvatusmaksujen tarkistus tehdään tulojen muuttumisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Perheelle
voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain 13 § perusteella. Lainojen lyhennyksiä ja korkoja ei oteta huomioon
varhaiskasvatusmaksua alentavana tekijänä.
Maksun periminen tilanteessa, jossa lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä
kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on
väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmista
kunnissa siten, kuin osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta muutoinkin.
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Varhaiskasvatusmaksu peritään vain siltä ajalta, jolloin hoitosuhde on sovittu alkavaksi/päättyväksi (kesken
kk:n) Hoitopaikat otetaan vastaan ja irtisanotaan aina kirjallisesti.
Mikäli perhe ei ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa, eikä sitä ole peruttu ennen
hoitosuhteen alkamista, peritään lapselle määräytyvästä kuukausimaksusta puolet.
Laskutus
Varhaiskasvatuksesta laskutetaan jälkikäteen. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan periä
vuotuista viivästyskorkoa. Hoitomaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä hakumenettelyä.
Varhaiskasvatuksen maksupäätökset ja laskutuksen tekee
sivistysosaston palvelusihteeri, 040 488 3052 (kunnantalo, Asematie 4, 73100 Lapinlahti).
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