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OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA
Päivähoitomaksut 1.1.2018 alkaen

PÄIVÄHOITOMAKSUT
Varhaiskasvatus
Sovitut tunnit/kuukausi

Tuntia/viikko

Maksuprosentti

150 h/kk tai enemmän
132–149 h/kk
114–131 h/kk
96–113 h/kk
78–95 h/kk
0–77 h/kk

37,5 h/vko tai enemmän
33–37,25 h/vko
28,5–32,75 h/vko
24–28,25 h/vko
19,5–23,75 h/vko
0–19,25 h/vko

100 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Esikouluopetus on ilmaista.
Esikoululaisia laskutetaan mahdollisesta aamu- tai iltapäivähoidosta.
Tilapäinen hoito
Tilapäisestä hoidosta (enint. 10 päivää) peritään 16 euron maksu kokoaikaisesta ja 11 euron maksu osa-aikaisesta
hoidosta.
Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito
enint. 3 tuntia/päivä
3–4 tuntia/päivä
yli 4 tuntia/päivä
enint. 3 tuntia/päivä
3–4 tuntia/päivä
yli 4 tuntia/päivä

enint. 10 päivää/kk
enint. 10 päivää/kk
enint. 10 päivää/kk
11–21 päivää/kk
11–21 päivää/kk
11–21 päivää/kk

= 60 euroa
= 80 euroa
= 100 euroa
= 80 euroa
= 100 euroa
= 120 euroa

Vähennykset
Kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä.





Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta pidempään kuin 10 päivää tai puolet vahvistetuista
hoitopäivistä kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo jatkuu koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä.
Jos lapsi on jostain muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Jos huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen vähintään viikon poissaolosta viimeistään 14 päivää ennen poissaoloa,
poissaoloajasta maksetaan puolet maksusta.

TULOSELVITYS
Kokopäivähoidon maksu on enintään 290 euroa nuorimmasta ja 145 euroa toiseksi nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta.
Perheen muiden lasten kokopäivähoidosta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta eli siis enintään 58 euroa.
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Tuloselvityslomake (löytyy kotisivuilta päivähoitomaksujen kohdalta) sekä sen liitteet toimitetaan kunnalle päivähoidon
aloittamista seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Mikäli lapselle on myönnetty päivähoitopaikka toistaiseksi, huoltajien on
toimitettava tuloselvityksensä joka vuosi.
Mikäli maksuksi jää tuloselvityksen jälkeen alle 27 euroa/lapsi/kuukausi, maksua ei peritä.
Voitte laskea kokopäivähoidon maksun perheenne osalta seuraavan mallin mukaan: Laskekaa perheen koko ja keskimääräiset
bruttotulonne/kuukausi. Vähentäkää kuukausittaisen bruttotulon alaraja keskimääräisistä bruttotuloistanne. Laskekaa
nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu käyttämällä maksuprosenttianne (11,5 tai 9,4 tai 7,9) näin saatuun summaan.
Perhekoon määrittämisessä otetaan huomioon samassa taloudessa avioliitossa tai avioliiton kaltaisessa suhteessa asuvat henkilöt
sekä molempien alaikäiset, samassa taloudessa asuvat lapset.

Maksuprosentti ja bruttotulojen ala- ja ylärajat ovat seuraavanlaiset:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kuukausi

Suurin maksuprosentti

Korkeimman maksun
tuloraja

2 050
2 646
3 003
3 361
3 718

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

4 760
5 356
5 713
6 071
6 428

Tuloksi luetaan:




Verotettavat ansio- ja pääomatulot (brutto)
Verottomat tulot
Vuosittaiset tulospalkkiot

Liitteet:




Palkansaajat toimittavat palkkaerittelyn (josta on käytävä ilmi koko vuoden tulot, mukaan lukien lomakorvaus ja -raha)
Maa- ja metsätalousyrittäjät sekä itsenäiset yrittäjät – uusin tilinpäätös tai palkkatodistus (osakeyhtiö)
Kaikki (myös palkansaajat) toimittavat verohallinnon lähettämän uusimman vahvistetun verotuspäätöksen ja kuluvan
vuoden veroehdotuksen erittelyosan, josta käy ilmi metsäpinta-ala, osingot ja vuokrakiinteistöt.

Tuloksi ei lueta lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) alle 16-vuotiaan vammaistukea ja
16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea ja ruokavaliokorvausta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista
lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta,
rintamalisää, opintotukea, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa työllistämisrahaa ja
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) annetun lain
mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen
nojalla maksettavia stipendejä tai muita vastaavia tukia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon elatusmaksut perheen ulkopuoliselle lapselle ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat
muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Tulot on selvitettävä luotettavalla tavalla. Selvityksen mukana on aina toimitettava liitteet. Mikäli huoltajat eivät
ilmoita kaikkia tulojaan, päivähoidosta peritään korkein maksu.
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