Tiedote
8.5.2019

KESÄKUUKAUSIEN (1.6.–31.8.2019) VARHAISKASVATUSMAKSUT

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.–31.8.2019 välisenä aikana vähintään
kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä
varhaiskasvatusmaksua.
Maksun perusta

Maksun periminen perustuu maksuasetukseen sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan
päätökseen vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta sekä heinäkuun
laskutuksesta (sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.2.2014 § 28).
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana (1.8–31.7.). Olennaista
on se, milloin lapsen päivähoitosijoitus on alkanut.
Kesäajan maksut määräytyvät lapsen päivähoidon alkamisen mukaan seuraavasti:
-

-

mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 31.8.2018 tai aikaisemmin, on seuraavan
vuoden heinäkuu 12. kuukausi ja maksuton, näin ollen varhaiskasvatusmaksua ei
peritä
mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9.2018 tai jälkeen, maksu peritään
heinäkuussa vain varatulta/käytetyltä ajalta.

Jakaja

Kuukausimaksun jakajana käytetään todellisten arkipäivien määrää eli kesäkuussa 19,
heinäkuussa 23 ja elokuussa 22.

Esimerkkejä

Esimerkeissä on käytetty korkeinta perittävää maksua eli 289 €


mikäli perhe on ilmoittanut lapsen yhtäjaksoiseksi poissaoloksi 10.6.–4.8.2019, kesäkuun
maksuna peritään ajalta 1.-9.6.2019 (289 € / 19=15,22 €/pv * 5) = 76,00 €. Heinäkuussa ei
peritä maksua lainkaan. Elokuussa maksuna peritään ajalta 5.8.–31.8.2019 (289 € / 22 =
13,14 €/pv * 20) = 263,00 €.



jos lapsi (jolle heinäkuu ei ole 12. kuukausi) tarvitsee päivähoitoa heinäkuussa kahden (2)
viikon ajan, maksuna peritään heinäkuulta (289 € / 23 = 12,57 €/pv * 10) = 125,00 €.

Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta
Jos lapsella on sopimus vähemmästä palveluntarpeesta ja lapsi käyttää kaikki sovitut
hoitopäivät kalenterikuukaudessa, hyvitystä ei tule, vaikka on tehty kuuden (6) viikon
sopimus yhtäjaksoisesta poissaolosta, koska kaikki sovitut hoitopäivät ko.
kuukaudessa on käytetty. Mikäli sopimuspäiviä on esim. 10 ja kalenterikuukaudessa
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käytetään kuusi (6) hoitopäivää, hyvitykset tulevat siitä alkaen, kun kuuden (6) viikon
sopimus alkaa.

Esimerkki

Esimerkissä on käytetty korkeinta perittävää maksua


mikäli perhe on ilmoittanut lapsen yhtäjaksoiseksi poissaoloksi 10.6.–31.7.2019,
lapsella on 10 päivän palveluntarve ja kesäkuussa käytetään kuusi (6) hoitopäivää,
kesäkuun maksuna peritään ajalta 1.6.–9.6.2019 (145,00 € / 19=7,64 €/pv * 5
toimintapäivää) = 39,00 € eli hyvitykset alkavat 10.6.2019 alkaen. Heinäkuussa ei
peritä maksua lainkaan.

Ei 6 viikon poissaoloa
Jos lapselle ei tule poissaoloa yhtäjaksoisesti kuutta viikkoa, maksu peritään normaalisti
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti, poikkeuksena heinäkuu, josta peritään
maksu vain varatulta/käytetyltä ajalta.
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