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LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
1.8.2018 alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 2.5.2018)
asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen. Maksut ovat voimassa toistaiseksi.

varhaiskasvatuksen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun
lakiin 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja maksun määräämisessä
käytettäviin tulorajoihin tehtävät indeksitarkistukset astuvat voimaan 1.8.2018 alkaen (OKM
840/2017 ja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 5 § 2 mom.)
Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut
Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu
on 1.8.2018 alkaen 289 euroa.
Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
korkein perittävä maksu on 50% nuorimman sisaruksen maksusta.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäiväisestä
varhaiskasvatuksesta perittävästä kuukausimaksusta. Pienin perittävä lapsikohtainen
kuukausimaksu on 27 euroa.
1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
määritellään keskimääräisen viikoittaisen
varhaiskasvatuksen mukaan
enintään 20h viikoittain
enintään 25h viikoittain
enintään 30h viikoittain
enintään 40h viikoittain
yli 40h viikoittain

% osuus kpmaksusta

Euroa/kk

50%
60%
80%
90%
100%

145€
173€
231€
260€
289€

Vuonna 2013 syntyneiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu ajalla 1.8.2018 -31.7.2019
Viisivuotiaiden viikoittaista 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään ajalla 1.8.2018 31.7.2019. Päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika
määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi
iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi
luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta. 20 tuntia ylittävältä ajalta
määritellään varatun ajan mukainen asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään
keskimääräisen viikoittaisen varhaiskasvatuksen
mukaan
enintään 20h viikoittain
enintään 25h viikoittain
yli 25h viikoittain kestävä varhaiskasvatus
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% osuus kpmaksusta

Euroa/kk

40%
55%
70%

116€
159€
202€
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Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos varhaiskasvatusta on käytetty sovittua enemmän, maksu
määritellään uudelleen uuden sijoituspäätöksen mukaisesti.
Palvelutarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kuukausi ennen muutosta
päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun sekä palvelusetelin arvon määrittelyssä käytettävät
tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko

Tuloraja 1.8.2018 alkaen

Maksuprosentti 1.8.2018 alkaen

2
3
4
5
6

2102
2713
3080
3447
3813

10,7%
10,7%
10,7%
10,7%
10,7%

Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun:
(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (korkein
maksu 289 euroa). Esim. 4 henkinen perhe: (4000€ - 3080€ x 10,7 % = 98,00 € / lapsi)
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 1.8.2018 lähtien 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18vuotiaat).
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on
Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden
kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.
Maksuohje perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisestä löytyy kunnan internetsivuilta www.kirkkonummi.fi.
Vuorohoidossa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen
Ilta- ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoitomaksu määrätään
etukäteen ilmoitetun hoitovarauksen mukaan. Huoltajan tulee ilmoittaa hoidon tarve Päikky ohjelmassa, vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Huoltajan tulee toimittaa jäljennös työnantajalta
saadusta työvuoroluettelosta tai oppilaitoksen opiskeluaikataulusta lapsen hoitoaikalomakkeen
liitteenä.

Esiopetukseen osallistuvien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen
Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan esiopetusikäisen lapsen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksu esiopetuspäivinä porrastetaan seuraavasti:

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu määritellään keskimääräisen
viikoittaisen varhaiskasvatuksen mukaan

% osuus kpmaksusta

Euroa/kk
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enintään 20h viikoittain
enintään 25h viikoittain
yli 25h viikoittain kestävä varhaiskasvatus

40%
55%
70%

116€
159€
202€

Lapsilta, jotka aloittavat koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai ovat pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä, peritään asiakasmaksu esikouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta
perittävän asiakasmaksun mukaisesti.
Esiopetusikäisen varhaiskasvatuksesta määrätään asiakasmaksu kuukausimaksuna ajalle
1.8.2018 – 31.5.2019. Kesäajalta 1.6. – 31.7.2019 kuitenkin peritään varhaiskasvatusmaksu, joka
määräytyy alle esiopetusikäisen varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta ja kerhotoiminnasta perittävät asiakasmaksut
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu on 30 €/ lapsi/hoitopäivä. Tilapäistä
varhaiskasvatusta voi käyttää enintään 5 päivää kuukaudessa.
Kerhotoiminnasta perittävät maksut: kaksi kertaa viikossa tapahtuvasta kerhosta (2,5 h/pv)
peritään 30 €/kk ja kolme kertaa viikossa tapahtuvasta kerhosta (2,5 h/pv) peritään 45 €/kk.
Kerhomaksu toimintakaudella 2018-2019 peritään 9:ltä kalenterikuukaudelta; syyskuu 2018 –
toukokuu 2019.
Maksun määräytyminen lasten poissaolojen aikana
Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen toimintapäivää
(vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa, kuukausittainen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu puolittuu. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksua ei tältä kuukaudelta peritä lainkaan.
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan
(sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa
varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.
Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden
aikana, peritään koko kuukauden päivähoitomaksu.
Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti poissa yli kolme kuukautta, eikä käytä
varhaiskasvatuspaikkaa eivätkä huoltajat ilmoita lapsen poissaolosta, voi kunta irtisanoa
hoitopaikan.
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään
toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa päiväkodin johtajalle tai
perhepäivähoidon ohjaajalle vähintään kuukautta aikaisemmin. Varhaiskasvatuksen irtisanominen
tehdään kirjallisesti em. viranhaltijoille.
Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa
varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen
varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä kuukausimaksu.
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Maksun tarkistaminen ja tulotietojen pitäminen ajan tasalla
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen
mukaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja
pääomatulot. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki
otetaan huomioon.
Mikäli perhe ei
asiakasmaksu.

ilmoita

tuloja,

lapselle

määrätään

korkein

varhaiskasvatuksen

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuvalmistelijalle. Tulojen muutos tulee voimaan sen
kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut asiakasmaksuvalmistelijalle.
Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan
kalenterikuukauden alusta.
Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan
antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen myönnetään seuraavan kuukauden
alusta, kun hakemus liitteineen on jätetty.

Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (1.6.-31.7.2019) varhaiskasvatuspaikan
eivätkä peruuta sitä kahta viikkoa ennen Päikyssä, voidaan peruuttamatta jätetystä
varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain
mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perhepäivähoidon henkilöstölle järjestetään kaksi koko
henkilöstöä koskevaa täydennyskoulutuspäivää toimintavuoden 2018– 2019 aikana. Näiltä
päiviltä ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, mikäli huoltajat järjestävät itse lapsen
hoidon ko. päivinä. Näinä päivinä ei myöskään järjestetä esiopetusta, mutta lapsi voi ko. päivinä
tarvittaessa olla koko päivän varhaiskasvatuksessa.
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien
perusteella. Maksualennus em. syistä perustuu sosiaalityöntekijän antamaan puoltoon.
Kuukausimaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.2018-31.7.2019)
mikäli kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa. Maksuton
kuukausi on heinäkuu.
Kirkkonummen kunnan tukemassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa toimintavuonna 2018 2019 lapsen siirtyessä kesken toimintavuoden yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnalliseen
varhaiskasvatukseen ilman keskeytystä, otetaan huomioon varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa
toimintavuoden 12. maksuton kuukausi.
Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta siltä osin kuin mitä lapsen
erityishuolto-ohjelmassa on siitä määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio
erityishuoltosuunnitelmasta tai vammaispalvelun lausunnosta varhaiskasvatuksen järjestäjälle,
os. Sivistyspalvelut/ Varhaiskasvatus/ Kasvun ja oppimisen tuki -palvelut, PL 20, 02401
Kirkkonummi.
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Pidennetty oppivelvollisuus
Lapsilla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, on oikeus maksuttomaan
esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä
oppivelvollisuudesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy
seuraavan kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien
korkolain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.
Kirkkonummella 5.9.2018
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

