PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014Mihin päivähoitomaksu perustuu?
Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa
säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä päivähoitomaksujen
määräämisen perusteena olevista tuloista.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten
tulot lapsikohtaisesti. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden
lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä
otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista
johtuvat muut vastaavat kustannukset. Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Päivähoitomaksu voidaan jättää perimättä tai sitä
voidaan alentaa elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Kuukausimaksu
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton
kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun
ensimmäistä päivää. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toise
Perheen koko, tulorajat, korkein maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle
Perheen koko,

Tuloraja

henkilöä

€/kuukausi

Korkein
maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle

%
2

1 355 €

11,5

<3 816 €

3

1 671 €

9,4

<4 682 €

4

1 983 €

7,9

<5 566 €

5

2 116 €

7,9

<5 699 €

6

2 248 €

7,9

<5 831 €

Päivähoitomaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos perheen koko on suurempi kuin 6,
lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.

Kokopäivähoidon maksu
Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin
osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Jos maksu on vähemmän kuin 26 euroa,
maksua ei peritä.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Perheen
nuorimman lapsen kokopäivähoidon korkein maksu on 283 € kuukaudessa. Toisen ja sitä useamman lapsen
maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Toisesta
päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että
perittävän maksun enimmäismäärä on 255 € kuukaudessa. Korkeimman maksuluokan sisaralennus koskee
sekä osa- että kokopäivähoitoa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia
nuorimman lapsen maksusta

Osapäivähoidon maksu
Enintään viisi tuntia ja 16 päivää tai enemmän kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 prosenttia
kokopäivähoidon maksusta. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 1-10 päivää kuukaudessa kestävästä
osapäivähoidosta peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Päivittäin enintään 5 tuntia ja
11–15 päivää kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peritään 75 prosenttia 60 prosentista.
Lapsi on kokopäivähoidossa silloin, jos lapsen hoito yhtenäkin päivänä ylittää viisi tuntia.
Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 osapäivää/kk

50 %:a 60 %:sta

84,90 €

11–15 osapäivää/kk

75 %:a 60 %:sta

127,35 €

Yli 15 osapäivää /kk

60 % kokopäivähoidon maksusta

169,80 €

Säännönmukaista lyhyemmän hoitoajan maksu
Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista
alempaa hoitomaksua. 1-10 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäivähoidosta peritään 50 prosenttia koko
kuukauden maksusta. 11–15 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäivähoidosta peritään 75 % koko
kuukauden maksusta. Jos hoitopäiviä on 16 tai enemmän peritään koko kuukauden maksu. Päivähoitotarpeen
määrästä sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla vähintään kolme kuukautta. Jos ennalta
sovitut hoitopäivät ylittyvät 10 päivästä, peritään 75 % koko kuukauden maksusta tai jos hoitopäivät ylittyvät 15
päivästä, peritään koko kuukauden maksu. Vaihtoehdoissa on ratkaisevaa ennalta sovittujen hoitopäivien
määrä, ei läsnäolopäivien lukumäärä. Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi,
katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi

Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 kokopäivää/kk

50 %

141,50 €

11–15 kokopäivää / kk

75 %

212,25 €

Yli 15 kokopäivää/kk

100 %

283,00 €

Esiopetuksessa olevan lapsen päivähoitomaksu
Esiopetus on maksutonta. Jos esiopetuksessa olevan lapsen päivähoidon hoitopäiviä kuukaudessa on
15 tai enemmän, peritään hoitomaksua 60 prosenttia koko kuukauden maksusta riippumatta hoitopäivän
pituudesta. Jos hoitopäiviä on 1-10 kuukaudessa, peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Jos hoitopäiviä on 11–
15 kuukaudessa, niin peritään 75 % prosenttia 60 prosentista. Nämä maksut ovat voimassa 1.8.–31.5.
Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 hoitopäivää/kk

50 %:a 60 %:sta

84,90 €

11–15 hoitopäivää/kk

75 %:a 60 %:sta

127,35 €

Yli 15 hoitopäivää

60 % kokopäivähoidon maksusta

169,80 €

Tilapäisen hoidon maksu
Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään maksua 10 € (enintään 5 tunnin
hoitopäivä) / 16 euroa (yli 5 tunnin hoitopäivä). Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta
sisaruksilta.

Päivähoitopaikan peruminen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään
hoitomaksua puolet kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksu
Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.
Poikkeukset:






Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua
ei peritä lainkaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista toimintapäivää
kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Lapsen päivähoidon alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua
siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa.
Jos ennalta sovittuja hoitopäiviä on enintään 10 tai 15 kalenterikuukaudessa ja lapsi on sairautensa
vuoksi poissa kaikki hoitopäivät, maksua ei peritä lainkaan.

Päivähoitomaksun tarkistaminen
Päivähoitomaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti, maksu osoittautuu virheelliseksi,
perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos maksun
määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin,
maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.
Harkinnanvaraiset maksualennushakemukset valmistellaan ja päätetään lapsen asuinkunnassa.

Päivähoitomaksun hyvittäminen koulujen loma-ajoilta
Lapsi on pois päivähoidosta yhtenä tai useampana koulujen loma-aikana. Lyhyillä lomilla (syysloma, joululoma,
hiihtolomaviikko) lapsen tulee olla pois koko koulun loma-ajan eikä yksittäistä vapaapäivää hyvitetä.Kesäloman
(vko 23-koulujen alku) aikana lapsi on pois yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa. Poissaolo tulee ilmoittaa kunnan
ilmoittamaan määräpäivämäärään mennessä (lyhyet lomat n. 1 kk ennen loman alkua ja kesäloma n. huhtikuu
20. päivä).
Mikäli päivähoitoa on varattu täyttä kuukautta vähemmän enintään 10 pv/kk tai enintään 15 pv/kk, tulee todelliset
varatut hoitopäivät vähentyä samassa suhteessa ja lisäksi lapsi on lyhyiden lomien aikana pois koko loma-ajan.
Päivähoitomaksua voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Maksu voidaan periä kuitenkin
kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole ollut vuoden aikana poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun
perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Maksuton kuukausi on perinteisesti ollut heinäkuu,
mikäli lapsi on ollut yhtäjaksoisesti päivähoidossa edellisen vuoden elokuusta asti. Maksutonta 12. kuukautta ei
ole laissa tai asetuksessa määrätty, joten se voi olla jokin muukin kuin heinäkuu.
Hyvitettävän loman aikana lapsen päivähoitosuhde jatkuu keskeytyksettä eikä perheellä ole oikeutta kotihoidon
tukeen. Mikäli perhe irtisanoo hoitopaikan, uutta hoitopaikkaa tulee hakea 4 kk ennen päivähoidon tarpeen
alkua eikä samaa hoitopaikkaa voida taata lapselle. Irtisanottaessa päivähoitomaksu päättyy viimeiseen
hoitopäivään ja alkaa ensimmäisestä hoitopäivästä. Hoitopaikka tulee irtisanoa 1 kk ennen viimeistä hoitopäivää.
Mikäli hoitopaikka irtisanotaan hoitosuhteen päätyttyä jälkikäteen, maksu menee irtisanomispäivään asti.

Maksun maksaminen
Maksu maksetaan kerran kuukaudessa kotiin lähettävällä laskulla. Hoitopäivät laskutetaan jälkikäteen ja
lasku erääntyy pääsääntöisesti viimeistään seuraavan kuukauden viimeinen pankkipäivä. Jos maksua ei
suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta
maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Hoitomaksut ovat
ulosottokelpoisia. Päivähoitomaksun voi suorittaa myös e-maksuna.

Tietojen muutokset
Perheiden tulee toimittaa välittömästi tiedot muuttuneista tuloista tuloselvityslomakkeella kuntien
päivähoitomaksuista vastaavalle.
Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi muutostietolomakkeella tiedot perheen kokoon, lapsen
päivähoidon tarpeeseen sekä työpaikka-, osoite-, puhelin ja nimenmuutokset päiväkodin
johtajalle/päivähoidon esimiehelle.

Tiedustelut
Lisätietoja antavaa päivähoidon johtaja Tiina Kulmala. p. 0142672665.. Lisätiedot päivähoitomaksuista ja
päivähoidon seudullisella palvelualueella käytettävistä lomakkeista löytyvät myös kuntien internetsivuilta.

