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LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2018
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuslain (1503/2016 ) 16§:n
perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.
Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista
on 8.12.2017 annettu opetus-ja kulttuuriministeriön ilmoitus. ( 840 / 2017 )
Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisaralennusten osalta. Nyt päätetyt
muutokset muuttavat em.lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.
1.8.2018 alkaen asiakasmaksulain perusteella tehtävän indeksitarkastuksen myötä
varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa / kk ja alin perittävä maksu 27
euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 50% ensimmäisen lapsen maksusta, eli enintään
145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
Muuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksurakenteet pysyvät ennallaan. Maksu perustuu edelleen
perheen tuloihin, perhekokoon ja varattuun hoitoaikaan.
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut
Kokoaikainen varhaiskasvatus
– enimmillään 289 euroa/kk / lapsi
– alimmillaan 27 euroa/kk / lapsi
– perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi
– ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on
enintään 50% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on
enintään 20% nuorimman lapsen maksusta.
– Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen
perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
– Lapsen hoitoaika enintään 10 tuntia/päivä.
Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon
maksua alempi maksu.
– hoitopäivät ilmoitetaan etukäteen.
– sovittuja hoitopäiviä ja -aikoja tulee noudattaa.
– Jos sovitulle hoitopäivälle sattuu arkipyhä, lapsi sairastuu tai on lomalla,
hoitopäivää ei siirretä toiseen ajankohtaan.
Ruovedellä on käytössä 100%, 80%, 60% ja 30% hoitoajat.
– hoitotunnit lasketaan tunnit / viikko
12 h / vk = 30%
20 h / vk = 60%
35h / vk = 80

Yli 35 h / vk = 100%
Jos lapsella on vanhempien työn tai opiskelun vuoksi erittäin epäsäännölliset hoitoajat, voidaan
tasoittumisjaksoksi katsoa kuukausi ( 4vk )
Lisäksi on tilapäishoitomahdollisuus enintään 5 pv / kk, joissa maksut säilyvät ennallaan.
Enintään 5h/pv = 8e/pv ja yli 5 h /pv = 15 e/pv
– tilapäishoitoa ei voi käyttää jatkuvana hoitomuotona.
Esioppilaan varhaiskasvatusmaksu
– Esiopetusta on 19h/viikko, se on maksutonta. Sen ylimenevä aika on varhaiskasvatusta
ja se on maksullista.
Perheen koko ja maksuprosentti
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat, avioliitossa tai avioliiton
omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset.
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Asiakasmaksun määrittäminen
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, hoidon tarpeen ja perheen kuukausittaisten
bruttotulojen mukaan. Tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan
yhteistaloudessa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä
verosta vapaat tulot. Perheen on toimitettava tuloistaan kirjallinen selvitys.
Perhe voi myös varhaiskasvatushakemukseen merkitä suostumuksensa maksaa korkeimman
maksun, jolloin tulotietoja ei tarvita.

Asiakasmaksun periminen
Varhaiskasvatuksessa on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään 11 kalenterikuukaudelta
toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on
alkanut edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin.
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitopaikassa täytettävän läsnäolopäiväkirjan
mukaan.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja loppuminen
Maksu varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen.
Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisesta on ilmoitettava varhaiskasvatustoimistoon. Jos
varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään kuukausimaksua
pienenpänä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Asiakasmaksun tarkistaminen
Asiakasmaksu määritellään toistaiseksi voimassa olevaksi.
Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan lain mukaan kerran vuodessa, yleensä
toimintakauden alussa ja silloin määritellään myös uusi asiakasmaksu. Perheen tulee
ilmoittaa kirjallisesti toimistoon toimintakauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset,
esim.työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen, tms.
Asiakasmaksu tarkistetaan kun bruttotulot muuttuvat oleellisesti ( +/-10%) tai perheen koko
muuttuu tai voimassaolevat säädökset ja päätökset muuttuvat.
Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein asiakasmaksu.
Poissaolojen vaikutus
Kuukausimaksu peritään kaikilta ennakkoon perityiltä varhaiskasvatuspäiviltä, myös
satunnaisilta poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheutta
koko kuukauden maksun, seuraavin poikkeuksin :
– jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki
kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
– Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11
toimintapäivää kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
– Jos lapsi on muuten poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, esim.
vanhempien lomien vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
Muut lapsen poissaolot
Ilmoitattehan varhaiskasvatuspaikkaan ajoissa lapsen poissaolot : lomat, hoitoaikojen
muutokset, sairastapaukset ym.
Joulu – ja kesälomat kysytään erillisillä lomakkeilla.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hoitaa Merja Lindroos-Salonen 044 787 1309
merja.lindroos-salonen@ruovesi.fi
- on tavoitettavissa sivistystoimessa maanantaisin.

Ruoveden kunnan varhaiskasvaksen asiakasmaksut ovat olleet esillä sivityslautakunnassa
keskiviikkona 23.5.2018
Ruovedellä 30.5.2018 Anna-Maija Vehkaoja, varhaiskasvatuksen ohjaaja. 044787 1372
annamaija.vehkaoja@ruovesi.fi

