Sivu 1 / 2
Varhaiskasvatuspalvelut
TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2022 alkaen
Tulorajat ja maksuprosentit
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja,
euroa/kuukausi

Maksuprosentti
tulorajan ylittävältä
osalta

Ylin kuukausimaksu
saavutetaan
seuraavilla tuloilla

2
2 913
10,7
5 670
3
3 758
10,7
6 515
4
4 267
10,7
7 024
5
4 777
10,7
7 534
6
5 284
10,7
8 041
Maksun suuruus määräytyy perheen koon mukaan, yllä olevassa taulukossa mainitun tulorajan (perheen
bruttotulot) ylittävältä osalta taulukon osoittaman prosentin mukaisesti.
Esimerkki:
Perheen koko 4 henkilöä. Perheessä on kaksi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
Perheen tulot 5850 €/kk.
5850 € - 4267 € (tuloraja) = 1583 €.
10,7 % määrästä 1583 € on 169,39 €. Nuorimman lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus on 169
euroa kuukaudessa (maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään). Toiseksi nuorimman lapsen
asiakasmaksu on 40% nuorimman maksusta eli tässä tapauksessa 68 euroa kuukaudessa.
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 €. Saman
perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 118 € kuukaudessa
(40 % nuorimman lapsen maksusta). Jos perheen nuorimman lapsen maksu tulotietojen perusteella on esim. 218 €,
toiseksi nuorimman lapsen maksu on tästä 40 % eli 87 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 28 €.
Tuloselvityskaavake liitteineen tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja
varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 7 vuorokauden kuluessa
aloittamisesta. Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Tuloselvityslomake ja ohjeita
tuloselvitykseen löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta kohdasta Kasvu ja oppiminen / Varhaiskasvatus /
Varhaiskasvatusmaksut. Mikäli tulotiedot puuttuvat maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan.
Varhaiskasvatuksen (arvio) asiakasmaksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/maksulaskuri/.
Laskuri ei ikävä kyllä vielä ole ajan tasalla 1.8.2022 alkavien maksujen osalta. Päivitämme tiedon laskurin
ajantasaisuudesta heti kun se mahdollista.
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 liittyviin ohjeisiin pääsee kunnan nettisivuilta kohdata Kasvu ja oppiminen /
Varhaiskasvatus / eAsiointi ja palveluohjaus painamalla sivun yläosassa olevaa punaista eAsiointi-palkkia.
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:
Enintään 20 h/vko
(84 h/kk)
60 % kokoaikaisesta maksusta
Alle 35 h/vko
(alle146 h/kk)
80 % kokoaikaisesta maksusta
35 h/vko tai yli
100 % maksu (kokoaikainen)
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varattu aika
kalenterikuukauden aikana.
Osa-aikainen hoidon tarve tulee sopia vähintään kolmen kuukauden aikajaksoissa.
Hoitomuodoksi voi valita osapäivä- (enint. 5h/pv) tai kokopäivähoidon (yli 5h/pv).
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Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus:
Esiopetuksesta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60% tai 80% maksu samoin perustein kuin muilta
varhaiskasvatukseen osallistuvilta lapsilta.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy toukokuun lopussa.
Esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.
Vuorohoito:
Vuorohoidossa oleviin lapsiin sovelletaan samoja hoitoaikarajoja ja maksuprosentteja kuin muihinkin
varhaiskasvatuksen asiakkaisiin.
Tilapäinen varhaiskasvatus (kunnallinen varhaiskasvatus):
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuukausittain.
Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta on 20 € / pv.
Maksuton kuukausi (kunnallinen varhaiskasvatus):
Toimintavuoden *) viimeinen kuukausi (heinäkuu) on maksuton kuukausi kaikille perheille, jotka eivät tarvitse
varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa.
Muutoin (riippumatta varhaiskasvatuksen tarpeesta) heinäkuu on maksuton, jos lapsen voimassa oleva
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.
Muista kesäajan maksuhyvityksistä tehdään päätökset kunkin kalenterivuoden keväällä ja tiedotetaan asiakkaita
hyvissä ajoin erikseen.
Poissaoloista (kunnallinen varhaiskasvatus):
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
−
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.

Lisätietoja:

varhaiskasvatusjohtaja puh. 044 4333 573
varhaiskasvatuksen toimistosihteerit puh. 044 4333 570 ja 044 4333 541

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

