KUHMON KAUPUNKI
Varhaiskasvatus
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄÄMISEEN JA LASKUTUKSEEN LIITTYVIÄ
SOVELLUSOHJEITA 1.8.2018 ALKAEN:
1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä käytetään tulona ensisijaisesti
maksamisajankohdan mukaista tuloa. Jos lapsi on kuitenkin jatkuvasti varhaiskasvatuksessa ja
huoltajien ansiotulo vaihtelee, tuloksi otetaan pääsääntöisesti viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo, kuitenkin esim. vähintään kahdeksalta kuukaudelta.
2. Tilapäisen muutoksen tuloissa (nousu tai lasku vähintään 10 %) tai varhaiskasvatuksen tarpeessa
tulee kestää vähintään kaksi kalenterikuukautta, ennen kuin muutos edellyttää tarkistamista. Kun
tulot ja/tai varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, sijoitus- ja maksupäätös tehdään aikaisintaan sen
kuukauden alusta lukien, jolloin asiakas on ilmoittanut muutoksesta.
3. Kaikkia asiakkaita koskeva varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistus tehdään kerran
kalenterivuodessa. Tarkistus tehdään yleensä vuosittain 1.8. alkaen.
4. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi voidaan määrätä korkein maksu, jos tulotietoja ei ole
toimitettu pyydettyyn ajankohtaan mennessä. Mikäli tulotiedot toimitetaan myöhemmin, maksu
tarkistetaan toimitettujen tulotietojen mukaan vasta seuraavan kuukauden alusta.
5. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, määrätään maksu pääsääntöisesti sen perheen koon ja tulojen perusteella,
jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapsen huoltajat asuvat eri
osoitteissa yhdessä kunnassa, mutta lapsi ei tarvitse varhaiskasvatusta väestörekisterin mukaisesta
asuinpaikasta, maksu määrätään varhaiskasvatusta tarvitsevan perheen koon ja tulojen mukaan.
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen
molemmissa kunnissa ja lapsi huomioidaan molempien perheiden kokoon.
6. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksu peritään
hoitopaikan varauksen mukaan. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, maksuna peritään täysi
kuukausimaksu.
7. Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton
perheille niistä lapsista, joita on laskutettu edellisen elokuun alusta lukien 11 kuukaudelta. Mikäli
perhe muuttaa 1.8. jälkeen Kuhmoon, on perheen toimitettava tiedot entisellä kotipaikkakunnalla
tapahtuneesta päivähoitolaskutuksesta.
8. Jos vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua tai myönnettyä paikkaa
varhaiskasvatuksessa, eikä sitä ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen
alkamista, peritään puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

9. Jos lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka huoltajien loman ajaksi, eikä sitä ole peruttu ajoissa,
peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspalvelusta puolet tämän lain mukaan
määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos perheen tulot ovat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty
kuukausimaksua, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta. Jos heinäkuu on lapselle
maksuton kuukausi ja lapselle on hoitopaikka varattu, eikä sitä ole peruttu, peritään puolet tämän
lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle on varattu hoitopaikka muulloin kuin
maksuttoman kuukauden aikana, eikä sitä ole ajoissa peruttu, peritään kuukausimaksun lisäksi
puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
10. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on
poissa sairauden johdosta koko kalenterikuukauden, maksua tältä kuukaudelta ko. lapsesta ei
peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä
tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä niiltä päiviltä. Tämä ei koske lapsen
sisaruksia. Isyysrahajaksoista johtuvista poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan
viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkamispäivää. Kelan päätös isyysrahakaudesta on
myös toimitettava. Lapsella säilyy oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan.
11. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään
puolet kuukausimaksusta. Siis jos lapsi on varhaiskasvatuksessa esim. vain yhden päivän
kalenterikuukauden aikana, eikä varhaiskasvatuspaikkaa ole irtisanottu, maksuna peritään lapsen
täysi kuukausimaksu.
12. Jos varhaiskasvatuspaikka on suljettu, perheille ei hyvitetä asiakasmaksua siltä ajalta, jolloin perhe
järjestää hoidon yksityisesti.
13. Esioppilaasta ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevasta koululaisesta perittävä asiakasmaksu
määräytyy samoin perustein kuin alle kouluikäisiltä lapsilta. Esiopetusaikaa ja koulussa oloaikaa ei
lasketa varhaiskasvatuksen varattuun hoitoaikaan.
14. Jos 1-2- luokalla oleva koululainen tarvitsee hoitopaikan ennen klo 7 ja klo 17 jälkeen, se on
pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen toimintaa, siitä tehdään erillinen sijoituspäätös ja
maksupäätöksessä noudatetaan varhaiskasvatuksen hinnoitteluperusteita.
15. Jos esioppilas tai koululainen tarvitsee varhaiskasvatuksen hoitopaikan vain koulun loma-aikoina,
tehdään tästä ajasta sijoitus- ja maksupäätös, jolloin noudatetaan varhaiskasvatuksen
hinnoitteluperusteita. Vaihtoehtoisesti perhe voi hakea tilapäisesti annettavaa varhaiskasvatusta.
16. Jos varhaiskasvatuksessa olevan koululaisen tai esioppilaan varhaiskasvatuksen hoidon tuntimäärä
muuttuu kesäloman alkaessa, asiakasmaksu tarkistetaan muuttuneen tuntimäärän mukaiseksi 1.6.
alkaen. Mikäli hoidon tuntimäärä muuttuu koulun tai esiopetuksen alkaessa, asiakasmaksu
tarkistetaan sen mukaiseksi jo 1.8 alkaen. Näiden muutoksien kestossa ei ole kahden kuukauden
määräaikaa.

