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PALVELUSETELIASIAKKAAN OMAVASTUUOSUUS 1.8.2020 ALKAEN
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL
18.3.2020) palvelusetelin asiakkaan omavastuuosuudesta 1.8.2020 alkaen. Maksut ovat voimassa toistaiseksi.

KUUKAUSIMAKSU
Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy lapsen keskimääräisen viikoittaisen palvelutarpeen mukaan. Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä varhaiskasvatusajasta tehdään kirjallinen sopimus yksityisen palvelusetelipäiväkodin kanssa.
Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 288 €/kk, toisesta lapsesta enintään 144 €/kk (50 %) ja perheen muista
lapsista enintään 58 €/kk (20 %) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Pienin perittävä
lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Asiakkaan
omavastuuosuuden suuruus määräytyy perheen koon,
palvelutarpeen ja bruttotulojen mukaan.

VARHAISKASVATUSAJAN VAIKUTUS MAKSUUN
Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy sopimuksen
mukaan, jonka perhe on tehnyt palveluntuottajan
kanssa.
0–5-vuotiaat

enintään 20 tuntia viikoittain
21–35 tuntia viikoittain
yli 35 tuntia viikoittain
Taulukko 1

%-osuus kokoaikaisen
kk-maksusta
60 %

Enintään
euroa/kk

80 %
100 %

230 €
288 €

173 €

Vuonna 2015 syntyneiden 20 tunnin maksuton varhaiskasvatus toteutuu ajalla 1.8.2020–31.7.2021. 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus koskee vuonna 2015 syntyneitä Kirkkonummella yksityisissä päiväkodeissa olevia
kirkkonummelaisia lapsia. Päivittäinen toiminta-aika on
pääsääntöisesti klo 9–13.
v. 2015 syntyneet varhais- % osuus koEnintään
kasvatus (varhaiskasvakoaikaisen
euroa/kk
tuksessa Kirkkonummella) kk-maksusta
Maksuton varhaiskasvatus
20 h
Maksuton vaka ja enintään
20 tuntia viikoittain = enintään 40 tuntia/viikko
Maksuton vaka ja yli 20
tuntia viikoittain = yli 40
tuntia/ viikko
Taulukko 2

0€
60 %

173 €

80 %

230 €

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään kuukausimaksuna
ajalle 1.8.2020–4.6.2021. Kesäajalta 5.6.–31.7.2021
myönnetään palveluseteli, joka määräytyy alle esiopetusikäisen palvelusetelin arvon mukaan.
Esiopetusikäisen varhais% osuus ko- Enintään
kasvatus
koaikaisen
euroa/kk
kk-maksusta
Esiopetus ja enintään 20
60 %
173 €
tuntia viikoittain = enintään 40 tuntia/viikko
Esiopetus ja yli 20 tuntia
80 %
230 €
viikoittain = yli 40 tuntia/
viikko
Taulukko 3

TULOT
Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen huoltajansa
sekä tämän samassa taloudessa asuvan puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Veronalaiseen kuukausipalkkaan lisätään lomaraha 5 %.
Myös maksettu elatusapu tai saatu elatusapu tai elatustuki otetaan huomioon.

Palvelusetelin määrittelyssä käytettävät tulorajat:
Perheen
koko
2
3
4
5
6
Taulukko 4

Tuloraja
(€)

Maksuprosentti

2136
2756
3129
3502
3874

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

Korkeimman
maksun bruttotuloraja (€)
4828
5448
5821
6194
6566

Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokopäiväisen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun: (Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu (korkein maksu 288 euroa). Esim. nelihenkinen perhe: (4000 € - 3129 €) x 10,7 % = 93,00 €/lapsi

PERHEKOKO
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät
molempien alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle
järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa,
määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka
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luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka.
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa
kunnissa.

TULOSELVITYS
Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe
on antanut palvelusetelihakemuksessa tai tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen
hoitomaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun.
Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen pyydettyyn määräpäivään mennessä, perheen
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua
ei korjata takautuvasti.
Tuloselvityslomakkeita saa Kirkkonummen kunnan nettisivuilta www.kirkkonummi.fi/lomakkeet
Tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa
www.kirkkonummi.fi/lomakkeet > Maksut
Paperinen tuloselvitys liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut/varhaiskasvatus, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

PALVELUSETELIN TARKISTAMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on voimassa toistaiseksi. Mikäli tulot muuttuvat olennaisesti tai perheen
koko muuttuu kesken toimintavuoden, perheellä on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tulotiedot (kirjallisesti liitteineen). Tulojen muutos tulee voimaan aikaisintaan sen
kalenterikuukauden alusta, kun tiedot on vastaanotettu
kunnan toimipisteessä (osoite lisätietoja kohdassa).
Jos palvelusetelin määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin,
maksu voidaan oikaista takautuvasti. Päätöksentekijällä
on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Palveluntuottaja perii varhaiskasvatusmaksun lapsen
hoitosopimuksen mukaisesta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen.
Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti sopimuksenne mukaisesti ennen varhaiskasvatustarpeen
päättymistä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti. Laskutus
ja palveluseteli päättyvät varhaiskasvatuksen päättymispäivään.
Mikäli lapsi on poissa yli kaksi kuukautta (pois lukien kesäaika kesä-, heinä- ja elokuu), kunta irtisanoo palvelusetelin.

POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN
Kysy hyvityskäytännöistä suoraan omalta palveluntuottajalta.

ASIAKASMAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA
ALENTAMINEN
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus palvelusetelin omavastuuosuudesta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Maksualennus edellä mainituista
syistä perustuu sosiaalityöntekijän antamaan puoltoon.
Sosiaalityöntekijän tai huoltajan tulee toimittaa puolto lisätiedot-kohdassa olevaan osoitteeseen.

KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTTAVA
VARHAISKASVATUS
Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus
on maksutonta siltä osin kuin lapsen erityishuolto-ohjelmassa on määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio lapsen erityishuoltosuunnitelmasta tai vammaispalvelun
lausunnosta osoitteeseen. Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut/ Varhaiskasvatus/ Kasvun ja
oppimisen tuki -palvelut, PL 20, 02401 Kirkkonummi.
Lapsilla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden
piiriin, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapsilta, jotka aloittavat koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, peritään asiakasmaksu
esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksesta perittävän
asiakasmaksun mukaisesti.

ASIAKASMAKSUN LASKUTUS
Palvelusetelipäiväkodissa asiakkaan omavastuuosuuden
laskuttaa asiakkaalta palveluntuottaja sopimuksen mukaisesti.

LISÄTIETOJA
Palvelusetelistä: Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Mirja Toivonen p. 040 126 9759
sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
arkisin klo 8.30 – 11 p. 050 577 4755
sähköposti: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Maksuihin ja tulotietoihin liittyen: Asiakaspalvelusihteeri
Tiina Vehmanen p. 040 126 9301
sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Asiakaspalvelusihteerit
sähköposti: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi
Kirkkonummella 18.3.2020
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

