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päiväkodinjohtaja p. 044 4973 530
palvelualuesihteeri p. 040 6837 506

Hyvät vanhemmat!
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen (Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulaki 1503/2016). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä
lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Uusien maksujen myötä
perheiden tulee toimittaa ajantasaiset tulotiedot 21.8.2022 mennessä päiväkodille tai
palvelualuesihteeri Riitta Terolle koululle.
Tulotiedot ilmoitetaan erillisellä tuloselvityslomakkeella, joita saa päiväkodilta tai voi
tulostaa kunnan sivuilta kohdasta lomakkeet -> päivähoito ja koulutus. Muistathan ilmoittaa
perheen koon! Tuloselvityksen mukana pitää toimittaa myös palkkatodistus ym.
tarvittavat liitteet. Samalla tuloselvityslomakkeella voi ilmoittaa myös, ettei toimita
tulotietoja, jolloin asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan.
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2
momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat
1.8.2022 lähtien seuraavat:
Perheen
koko
henkilöä

Tuloraja euroa/
kuukausi

Maksuprosentti

2

2913

10,7 %

3

3 758

10,7 %

4

4 267

10,7 %

5

4 777

10,7 %

6

5 284

10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2022 lähtien 197 euroa.
Ylin varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2022 lähtien enintään 295 euroa kuukaudessa ja pienin
perittävä maksu 28 euroa.
Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa
varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 lähtien enintään 118 euroa kuukaudessa.
Enimmäismaksut
Enimmäismaksu
Toisen lapsen
enimmäismaksu
Pienin perittävä
lapsikohtainen
maksu

1.8.2021 1.8.2022
295
288 euroa euroa
118
115 euroa euroa
27 euroa

28 euroa
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Varhaiskasvatuksen maksuluokat Hailuodossa
ja varhaiskasvatusmaksun prosentti
0-80 t/kk

50 %

81-105 t/kk

60 %

106-120 t/kk

75 %

121-150 t/kk

90 %

yli 151 t/kk

100 %

Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen
maksuluokat Hailuodossa:
0-70 t/kk

50 %

71-100 t/kk

60 %

101-

85 %

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeesta tehdään sopimus, jossa valitaan lapselle hoitoaika (käytössä
olevat tunnit/kk) ja sen mukainen maksuluokka. Sopimuksessa valittu maksuluokka rajaa lapsen
kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Sopimus tehdään vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Mikäli
etukäteen varattu hoidontarve (tuntimäärä/kk) ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sovitun ajan,
asiakasmaksu nousee ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on
sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palveluntarpeen
muutoksista tehdään uusi palvelutarpeen sopimus. Sopimusta ei voi tehdä takautuvasti.
Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä asiakasmaksussa. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa
varhaiskasvatuksesta yli kymmenen toimintapäivää (vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa,
kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu puolitetaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki
kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua 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. Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.)
aikana, mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.
Perheen tulee ilmoittaa tulotiedot asiakasmaksun määrittelyä varten kahden viikon kuluessa hoidon
aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan.
Jos perheen bruttotulot muuttuvat (10 %), tulee tehdä uusi tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun
määrittämiseksi. Maksumuutokset tehdään aina seuraavan kuukauden alusta.
Tilapäishoidon maksut 1.8.2022 alkaen 15 €/pv kokopäivähoitopäivästä ja 9 €/pv osapäivähoitopäivästä (alle
5 tuntia/päivä).
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