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Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelusetelin arvoa laskettaessa omavastuu lasketaan perheen tulojen mukaan.
Omavastuu on saman suuruinen kuin minkä summan perhe maksaisi kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa. Omavastuun laskemisessa noudatetaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakia.
Huomioitavaa on kuitenkin, että jos palveluntuottajan ilmoittama hinta on suurempi, kuin Ruskon kunnan kattohinta,
jää kattohinnan ylittävä osuus perheen maksettavaksi (lasketun omavastuuosuuden lisäksi).

Alla on tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskuperusteista.
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 / Yksityinen
varhaiskasvatus. 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.

Lisätietoja:

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

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

