VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2021
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa perheen bruttokuukausitulot, perheen koko ja
varattujen hoitotuntien lukumäärä.
Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avio-/avopuolisot ja heidän alaikäiset lapset.
Perheen nuorimmasta lapsesta peritään korkeintaan 288 €/kk, toisesta lapsesta korkeintaan 115 €/kk ja
muista lapsista 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
Perheen koko henkilöä

Tuloraja €/kk

2
3
4
5
6

2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

Maksu % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Kokopäivähoitomaksu lasketaan seuraavasti:
Bruttokuukausituloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvä tuloraja, jäljelle jäävästä tulosta
lasketaan prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos
päivähoidon maksu on alle 27 €/kk, maksua ei peritä.
1.8.2021 alkaen uudet maksuluokat varhaiskasvatuksessa (Sivistyslautakunta 17.2.2021 §15)
vahvistettu.
151 h/kk

100% kokopäivähoidon kuukausimaksu

288,00 €

150–121 h/kk

88% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

253,00 €

120–106 h/kk

72% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

207,00 €

105–81 h/kk

56% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

161,00 €

80-0 h/kk

45% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

130,00 €

Perhepäivähoidossa lasten hoitotunnit voidaan varata 121 – 150 h/kk tai yli 151 h/kk.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
Alle 60 h/kk

40 % kokopäivähoidon kuukausimaksu

115,00 €

61 – 105 h/kk

56 % kokopäivähoidon kuukausimaksu

161,00 €

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien (hoitosopimus) perusteella
kuukaudessa. Hoitosopimus tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon.
Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti osoitteessa: https://tornio.daisyfamily.fi/login ja esiopetus:
Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen.
Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon sunnuntaina sähköisesti. Lapsen
vapaapäiville merkitään poissaolo . Laskutus tapahtuu hoitosopimuksen perusteella.
Hoitosopimusmuutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua.
Mikäli varatut tunnit ylittyvät, asiakasmaksuna laskutetaan seuraava käytettyjen/ilmoitettujen tuntien
mukainen maksuluokka. Mikäli ylitys toistuu toimintakauden aikana, tuntiperusteista sopimusta on
tarkistettava.
Hoitosopimus muutetaan toisen ylityskuukauden alusta. Esim. Ensimmäinen ylitys syyskuussa, toinen
tammikuussa. Hoitosopimus muutetaan tammikuun alusta kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.
Tilapäisen hoidon maksu: Tilapäinen hoito voi olla enintään 5 pv/kk
Kokopäivähoito yli 5h/pv
24 €/varattu hoitopäivä/lapsi
Osapäivähoito enintään 5h/pv
15 €/varattu hoitopäivä/lapsi

