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TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2019 - 31.7.2020
Tulorajat ja maksuprosentit
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja,
euroa/kuukausi

Maksuprosentti
tulorajan ylittävältä
osalta

Ylin kuukausimaksu
saavutetaan
seuraavilla tuloilla

2
2 102
10,7
4 803
3
2 713
10,7
5 414
4
3 080
10,7
5 781
5
3 447
10,7
6 148
6
3 813
10,7
6 514
Maksun suuruus määräytyy perheen koon mukaan, ylläolevassa taulukossa mainitun tulorajan (perheen
bruttotulot) ylittävältä osalta taulukon osoittaman prosentin mukaisesti.
Esimerkki:
Perheen koko 4 henkilöä. Perheessä on yksi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.
Perheen tulot 4810 €/kk.
4810 € - 3080 € (tuloraja) = 1730 €.
10,7 % määrästä 1730 € on 185,11 €. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus on 185 euroa
kuukaudessa (maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään).
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 €. Saman
perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 145 € kuukaudessa
(50 % nuorimman lapsen maksusta). Jos perheen nuorimman lapsen maksu on esim. 218 €, toiseksi nuorimman
lapsen maksu on tästä 50 % eli 109 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia
nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 €.
Tuloselvityskaavake liitteineen tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja
varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 14 vuorokauden kuluessa
aloittamisesta. Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Tuloselvityslomake ja ohjeita
tuloselvitykseen löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta kohdasta Kunta ja päätöksenteko / Lomakkeet / Opetus ja
varhaiskasvatus / Varhaiskasvatus. Mikäli tulotiedot puuttuvat, maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan.
Varhaiskasvatuksen (arvio) asiakasmaksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/pc-maksulaskuri-ph.
Ruskon varhaiskasvatuspalveluissa käytämme eAsiointia: https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka.
eAsiointi vaatii vahvaa tunnistautumista ja asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.
Ruskon kunnan eAsiointiin liittyvät ohjeet löytyvät kunnan nettisivuilta kohdasta Kunta ja päätöksenteko / eAsiointi
varhaiskasvatus.
Varhaiskasvatusta koskevat päätökset lähetetään ensisijaisesti eAsiointiportaaliin sähköisenä. Jos et ole vielä
antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon (sähköisen hakemuksen yhteydessä annettu tieto), voit antaa luvan
sähköisten päätösten välitykseen kirjallisena. Lupalomake löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta (Kunta ja
päätöksenteko / Lomakkeet / Opetus ja varhaiskasvatus / Varhaiskasvatus).
Osa-aikainen hoitomaksu suhteutettuna kokoaikaiseen hoitomaksuun:
2014 synt. maksu%
Enintään 20 h/vko
(84 h/kk)
60 % kokoaikaisesta maksusta
0%
Yli 20 h – alle 27,5 h/vko
(alle 115 h/kk)
70 % kokoaikaisesta maksusta
30 %
27,5 – alle 35 h/vko
(alle 146 h/kk)
80 % kokoaikaisesta maksusta
45 %
35 h/vko tai yli
100 % maksu (kokoaikainen)
60 %
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varattu aika
kalenterikuukauden aikana. 5v. maksuton 20h/vko on huomioitu oikealla olevissa (2014 s.) maksuprosenteissa.
Osa-aikainen hoidon tarve tulee sopia vähintään kolmen kuukauden aikajaksoissa.
Hoitomuodoksi voi valita osapäivä- (enint. 5h/pv) tai kokopäivähoidon (yli 5h/pv).
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus:
Esiopetuksesta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60%, 70% tai 80% maksu samoin perustein kuin muilta
varhaiskasvatukseen osallistuvilta lapsilta.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan
lapsen asiakasmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.
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Vuorohoito:
Vuorohoidossa oleviin lapsiin sovelletaan samoja hoitoaikarajoja ja maksuprosentteja kuin muihinkin
varhaiskasvatuksen asiakkaisiin.
Tilapäinen varhaiskasvatus:
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain
Yli 5 tuntia / päivä
20 € / pv
Enintään 5 tuntia / päivä
12 € / pv
Maksuton kuukausi:
Toimintavuoden *) viimeinen kuukausi (heinäkuu) on maksuton kuukausi kaikille perheille, jotka eivät tarvitse
varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa.
Muutoin (riippumatta varhaiskasvatuksen tarpeesta) heinäkuu on maksuton jos lapsen voimassaoleva
varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Maksu voidaan kuitenkin periä
myös heinäkuulta, jos lapsella ei ole toimintavuoden aikana ollut ennalta ilmoitettuja poissaolopäiviä (lomat)
riittävästi. Riittävä määrä on yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevasta varhaiskasvatuksen määrästä.
*) Toimintavuodella tarkoitetaan kunkin vuoden elokuun alusta alkavaa ja seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti
kestävää ajanjaksoa.
1.6.–31.8.väliseltä ajalta saa maksuhyvityksen poissaolon ajalta, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti vähintään
kaksi kalenterikuukautta ja poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti päiväkodin johtajalle 30.4. mennessä.
Poissaoloista:
Varhaiskasvatuksessa pidetään kirjaa lapsen läsnä- ja poissaoloista, joten hoitopaikkaan tulee ilmoittaa lapsen
poissaolon syy. Laskutukseen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.
Poissaolopäivistä laskutetaan hoitomaksu paitsi:
 Kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 Kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet
kuukausimaksusta.

Alle 146 h/kk hoitosopimuksella sairaspoissaolopäiviä pitää olla vähintään 9

Alle 115 h/kk hoitosopimuksella sairaspoissaolopäiviä pitää olla vähintään 6

84 h/kk hoitosopimuksella sairaspoissaolopäiviä osapäivähoidossa pitää olla vähintään 11 ja
kokopäivähoidossa vähintään 6.
 Kun lapsi on poissa muun syyn kuin sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Varhaiskasvatusoikeudesta:
Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa.
Lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät
kokoaikaisesti, opiskelevat tai toimivat yrittäjinä.
Lisäksi varhaiskasvatusta on järjestettävä 20 tuntia laajempana, mikäli lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen
olosuhteiden vuoksi se on tarpeellista. Laajempaa oikeutta tulee anoa varhaiskasvatusjohtajalta kirjallisesti.
Anomuslomakkeen voi pyytää päiväkodista tai tulostaa Ruskon kunnan nettisivuilta.
Esiopetukseen osallistuvan lapsen 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus täyttyy jo esiopetustunneista. Esiopetuksen
lisäksi lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen lapsen vanhempien/muiden huoltajien työn, opiskelun tai
yrittäjyyden perusteella sekä edellä mainituista erityissyistä.
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tulee ilmoittaa kunnalle varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavissa
seikoissa tapahtuvista olennaisista muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon.

Lisätietoja:

toimistosihteeri Katriina Hartikka, puh. 044 4333 570
toimistosihteeri Johanna Paasio, puh. 044 4333 541
varhaiskasvatusjohtaja Tuula Ala-Karvia, puh. 044 4333 573
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

