Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Taivassalon kunnassa
1.8.2020 alkaen
(Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)
Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä ( opetus-ja kulttuurim. ilmoitus 1115/2019)
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa
alin perittävä maksu on 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli
enintään 144 euroa kuukaudessa.
Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen
perheen henkilömäärä
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tuloraja 1.8.2020
2136
2756
3129
3502
3874

maksuprosentti 1.8.2020
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa .
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan
perusteella.
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikottaista hoitoaikaa, otetaan huomioon vanhempien hoitoajaksi
etukäteen varaama aika kalenterikuukauden ajalta.
Koko- ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut
varatut tunnit keskimäärin viikossa
maksu % kokoaikaisesta maksusta
enintään 20 h
60%
21-27 h
70 %
28-34 h
80 %
35 h ja enemmän
100%
Maksuun vaikuttavista tuntien määrästä sovitaan vanhempien kanssa, joka kirjataan Daisyyn
asiakasmaksupäätökseen.
Sovitut tuntimäärät ovat voimassa vähintään kolme kuukautta.
Vanhemmat tekevät etukäteen hoitoaikavarauksen Daisynetiä käyttäen.
Hoitomaksu määräytyy ennaltavarattujen tuntien mukaisesti, paitsi siinä tapauksessa,
jos toteutuneet tunnit ylittävät sopimuksessa sovitun määrän. Tällöin maksu peritään seuraavan tason
mukaisesti.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa peritään maksua samoin perustein kuin muussakin
varhaiskasvatuksessa.
Ainoastaan esiopetusaika 20 h/vko säilyy maksuttomana.
Tilapäinen varhaiskasvatus
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku
kuukausittain.
yli 5 h /päivä
enintään 5 h /päivä

18 €
12 €

Maksuton kuukausi
Heinäkuu on maksuton kuukausi sillä edellytyksellä, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen
vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.
Perheellä on mahdollisuus maksuttomiin kuukausiin 1.6.-31.8. väliseltä ajalta, mikäli lapsi on poissa
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kalenteri kuukautta ja poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti
varhaiskasvatuksenjohtajalle 30.4. mennessä

Mikäli lapsi on sairauden johdosta poissa koko kuukauden maksua ei peritä ko. kuukaudelta.

