PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEET
1.8.2014 alkaen
Päivähoitomaksut
perustuvat
sosiaalija
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin.
Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen
perusteella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan,
mikäli perhe antaa suostumuksensa korkeimpaan
maksuun. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan
päättämin
perustein
hoitoaikaan
suhteutettu
kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti
annettavasta päivähoidosta voidaan määrätä
kunnan päättämä maksu.
Kokopäivähoidossa kuukausimaksu voi enintään olla
283 € lasta kohden.
Osapäivähoidossa
enimmäiskuukausimaksu on 169,80 €. Jos
kuukausimaksu jää alle 26 € lasta kohden, sitä ei
peritä. Esiopetusikäisten lasten päivähoitomaksu on
esiopetuksen
toiminta-aikoina
60
%
kokopäivähoidon maksusta. Esiopetuksen lomaaikoina peritään joko osapäivähoidon maksu tai
kokopäivähoidon maksu riippuen lapsen hoidon
tarpeesta.

4.1 Sisarusten maksut
Perheen toisesta kokopäivähoidossa olevasta
lapsesta maksu on enintään 255 € kuukaudessa.
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 %
ensimmäisen
lapsen
maksusta.
Perheen
ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin
päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

4.2 Perhe
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan
huomioon
yhteistaloudessa
avioliitossa
tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset.

4.3 Tulot
Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Lomaraha
(5%)
lisätään
bruttopalkkaan.Jos
kuukausittaiset
tulot
vaihtelevat,
otetaan
kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona
voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa
verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot
korotettuna
verohallituksen
antamilla
ennakkoperinnän
laskemiseen
liittyvillä
prosenttimäärillä.
Myös
lomaraha
ja
työttömyyskorvaus ja työllisyyskurssin koulutustuki
huomioidaan tuloksi. Yrittäjiltä, joilla ei ole
ilmoitettavaa tuloa, otetaan huomioon tulo, jonka he
ovat
ilmoittaneet
yrittäjän
eläkevakuutuksen
maksuperusteeksi, tai ellei sitä ole ilmoitettu,
työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaava tulo.
Metsätulona
otetaan
huomioon
varojen
arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan
vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto
hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä
määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden
korot. (AsiakasmaksuL 10a §).

Tuloina
ei
oteta
huomioon
lapsilisää,
vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta,
kansaneläkelain
mukaista
lapsikorotusta,
asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia
sairaanhoitoja
tutkimuskuluja,
sotilasavustusta,
rintamalisää,
opintorahaa,
aikuiskoulutustukea,
opintotuen
asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja
matkakorvausta, Kelan kuntoutusetuuksista tai
työvoimapalveluista annettujen lakien mukaista
ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja
ja
muita
vastaavia
avustuksia,
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten
kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan
huomioon suoritetut elatusavut sekä rahasyytinki.
Jos päivähoitopaikan hakija ei ilmoita tulojaan,
päivähoidosta peritään enimmäismaksu.

4.4 Maksun periminen
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista
kalenterikuukaudelta
toimintavuoden
aikana.
Heinäkuu on maksuton sillä edellytyksellä, että
lapsen hoito on alkanut ennen 1.9. edellisenä
vuonna ja maksutapahtumia on 11 kuukaudelta.
Oikeus
maksuttomaan
kuukauteen
säilyy
muutettaessa
kunnasta
toiseen,
mikäli
päivähoitomaksua
on
suoritettu
jokaisena
toimintavuoden
kuukautena.
Maksu
voidaan
kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on
päivähoidossa toimintavuoden aikana kaikkina
kuukausina.
Päivähoitomaksu peritään 12 kuukaudelta, jos lapsi
on toimintavuoden aikana poissa hoidosta enintään
75 % yhden kuukauden hoitopäivistä eli esimerkiksi
viitenä päivänä viikossa hoidossa olevilla täytyy olla
15 ennalta sovittua poissaolopäivää toimintavuoden
(1.8.–31.7.) aikana.

4.5 Poissaolot
Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei
hyvitetä. Poikkeuksena, jos lapsi on sairauden
johdosta
poissa
kaikki
kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä
lainkaan. Jos lapsi on sairauden johdosta poissa yli
puolet
kuukauden
toimintapäivistä,
peritään
maksuna puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on
muun kuin sairauden takia poissa kaikki
kalenterikuukauden
toimintapäivät,
maksuna
peritään puolet kuukausimaksuista.

4.6 Hoitajan loma tai muu poissaolo
Päivähoitomaksu hyvitetään niiltä päiviltä, kun
vanhemmat järjestävät lapsensa hoidon itse
tilanteessa, jossa hoitopaikka ei ole käytettävissä
sairauden, loman tai muun syyn perusteella eikä
lapselle ole osoittaa varahoitopaikkaa. Hyvitystä ei
suoriteta lapsen vanhemman ollessa vuosi- tai
sairaslomalla tai muutoin käytettävissä lapsen
hoitoon.
Niille, joille hoitomaksu on vahvistettu sovittujen
hoitopäivien mukaan, hyvitetään vain ne päivät,
jotka olisivat olleet hoitopäiviä.

4.7 Maksun muuttaminen toimintakauden aikana
Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi olennaiset
muutokset
tuloissa
tuloselvityslomakkeella
päivähoidon johtajalle tai päiväkodin johtajalle (10
%:n muutos suuntaan tai toiseen). Perheen tulee
myös ilmoittaa muutokset perheen koossa, lapsen
hoidon tarpeessa ja hoitoajoissa sekä työpaikan-,
osoitteen
ja
nimenmuutokset.
Muutokset
huomioidaan
hoitomaksussa
seuraavan
kalenterikuukauden alusta lukien. Muista syistä
johtuvaa maksun alennusta haetaan kirjallisesti
sosiaalitoimistosta.

Vuorohoidossa maksun määräämisen perusteena
ovat
perheen
kanssa
sovitut
hoitotunnit kuukaudessa seuraavan taulukon
mukaisesti:

Vuorohoidon
hoitotunnit/kk

Hoitomaksu %
kokopäivähoidon
maksusta

Maksimimaksu
kuukaudessa

1 – 50

35 %

99,05 €

51 – 100

60 %

169,80 €

4.8 Tulorajat ja maksuprosentit

101 - 150

80 %

226,40 €

Päivähoitomaksut lasketaan perheen koon mukaan
määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan
prosentin mukaisesti:

151 - 200

100 %

283 €

Perhekoko

Tuloraj
a
€ / kk

%

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle

2

1355 €

11,5

n. 3816 €

3

1671 €

9,4

n. 4682 €

4

1983 €

7,9

n. 5566 €

5

2116 €

7,9

n. 5699 €

6

2248 €

7,9

n. 5831 €

Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden
ajaksi.
Mikäli todellinen hoidontarve ylittää sovittujen
hoitotuntien määrän, laskutetaan hoitomaksu
käytettyjen hoitotuntien mukaisesti siltä kuukaudelta.
Jos lapsi on päivähoidon lisäksi esiopetuksessa,
maksutonta esiopetusaikaa 20 h/viikko ei lasketa
mukaan hoitotunteihin.

4.11 Sopimus lapsen päivähoidon tarpeesta

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan
maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
133 eurolla kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.
Perheen päivähoitomaksun voi laskea seuraavan
mallin mukaan: Laskekaa perhekoko. Katsokaa
tuloraja /kk. Vähentäkää se keskimääräisistä
bruttokuukausituloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä
luvusta maksuprosentin (11,5 tai 9,4 tai 7,9)
mukainen osuus = päivähoitomaksu.

4.9 Osapäivähoito
Osapäivähoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka voi
yhtäjaksoisesti
kestää
enintään
5
tuntia.
Osapäivähoidon
maksu
on
60
%
kokopäivämaksusta.
Jos lapsi on hoidossa saman kuukauden aikana
sekä koko- että osapäiväisesti, määritellään vain
kokopäivämaksu.
Yksikin
kokopäivä
riittää
kokopäivämaksun määrittämiseksi.

4.10 Vuorohoidon tuntilaskutus
Jos lapsen hoidon tarve on iltaisin (klo 17 jälkeen),
öisin (aamulla ennen klo 6.30) ja viikonloppuisin,
määritellään lapsen päivähoitomaksu varattujen
hoitotuntien mukaan. Tuntilaskutukseen siirtyminen
edellyttää kaikkien kolmen ehdon toteutumista (ilta,
yö ja viikonloppu). Tuntilaskutukseen siirrytään
myös, jos lapsi tarvitsee säännönmukaisesti
päivähoitoa yli 10h päivässä.

Jos lapsi on jatkuvasti päivähoidossa joko koko- tai
osapäivähoidossa
vain
osan
kuukauden
toimintapäivistä, määrätään kuukausimaksu perheen
kanssa kirjallisesti sovittujen hoitopäivien mukaan.
Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden
ajaksi. Sopimuspäiviin lasketaan mukaan läsnäolot,
sairauspäivät ja muut poissaolopäivät.
Sopimus lapsen päivähoidon tarpeesta tehdään
vähintään neljäksi ja enintään 16 hoitopäiväksi
kuukaudessa.
Mikäli kuukauden sovitut hoitopäivät ylittyvät,
peritään yli menevät päivät päivämaksun mukaisesti.
Jos sovitut päivät ylittyvät toistuvasti, tarkistetaan
sopimusta todellisuutta vastaavaksi. Sovittua
pienempää tarvetta ei hyvitetä.
Jos hoitopäiviä tulee kuukaudessa 17 tai enemmän,
peritään täysi kuukausimaksu.
4.12 Tilapäisesti annettava päivähoito
Mikäli hoidon tarve on kuukaudessa 1-3 päivää, on
kyseessä tilapäinen hoito. Tilapäistä hoitoa haetaan
viimeistään hoidon tarvetta edeltävänä päivänä joko
päiväkodeista tai päivähoitotoimistoista saatavilla
erillisellä hakemuksella. Tilapäinen hoito voidaan
myöntää, mikäli hoitopaikassa on kyseisenä aikana
tilaa. Tilapäishoito ei vaikuta kotihoidontukeen.
Kokopäivähoidon hinta on 20
osapäivähoidon hinta on 12 €/päivä.

€/päivä

ja

