ULVILAN KAUPUNKI

TIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE

ULVILAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUT (1.8.2010 alkaen)
Kokopäiväisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella
prosenttiperusteisesti. Maksua määrättäessä otetaan huomioon perheen veronalaiset tulot
(bruttotulot), pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan
kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä aviopuolisoita tai ns. avoliitossa eläviä
henkilöitä sekä heidän kanssaan samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia (yhteiset ja
kummankin muut lapset).
Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu.
Maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintakauden aikana.
Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän
maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Maksun enimmäismäärä on kokopäivähoidosta 254 euroa. Maksu on lapsikohtainen. Jos
maksu on lasta kohden vähemmän kuin 23 euroa, ei maksua peritä. Perheen ensimmäinen
lapsi on kokopäivähoidossa oleva lapsi. Perheen toisesta kokopäivähoidossa olevasta
lapsesta maksu on enintään 229 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on
20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.
Maksuprosentit ja tulorajat
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja euroa/kk

Maksu %

Kork.
maksun
tuloraja br.

2

1 198

11,5

3 407

3

1 477

9,4

3 179

4

1 754

7,9

4 969

5

1 871

7,9

5 086

6

1 988

7,9

5 203

Esim. perheessä on äiti, isä , 2-v ja 4 v lapset. Perheen koko on neljä. Perheen bruttotulot ovat
3.000 euroa/kk. Perheen kokopäivämaksut saadaan laskettua seuraavasti:
3.000 e - 1.754e=1246e
7,9 %1246 eurosta, päivähoitomaksuksi saadaan 98,43 euroa kummallekin lapselle.

Esim. Perheessä on äiti, isä ja kolme päivähoitoikäistä lasta. Perheen bruttotulot ovat 4000
euroa/kk. Perheen kokopäivähoitomaksut saadaan laskettua seuraavasti:
4.000 e –1.871e=2.129e
7,9 % 2.129 eurosta, päivähoitomaksuksi perheen nuorimmalle lapselle saadaan 168,19
euroa/kk, toiselle lapselle myös 168,19 euroa ja kolmannelle lapselle 20% nuorimman lapsen
maksusta eli 33.63 euroa.
Osapäivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoitomaksusta eli korkeintaan 152,40 euroa
(hoitoaika enintään 5 tuntia/pv). Jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 13 euroa , ei

maksua peritä. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua käytetään
määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua
(13.12.2001/1231).
Tilapäisen hoidon kokopäivämaksu on 16,50 euroa /hoitopäivä ensimmäisestä lapsesta,
toisesta lapsesta 15,00 euroa ja kolmannesta lapsesta 3,50 euroa/hoitopäivä Tilapäisen
hoidon osapäivämaksu on 10,00 euroa/hoitopäivä ensimmäisestä lapsesta, toisesta lapsesta
9,00 euroa ja kolmannesta 2,00 euroa/hoitopäivä. Tilapäinen hoito saa kestää enintään 5
päivän hoitojakson.
Maksukyvyn mukaiset maksut määrätään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan, kun perheen
maksukyky muuttuu oleellisesti tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Samoin asiakasmaksuja
voidaan muuttaa kesken toimintavuoden, mikäli lainsäädännöllä tai sosiaalilautakunnan
päätöksellä annetaan päivähoitomaksuja koskevia uusia ohjeita.

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN LISÄKSI PÄIVÄHOIDOSSA OLEVAN 6VUOTIAAN PÄIVÄHOITOMAKSU
Esiopetuksen lisäksi päivähoidossa olevan 6-vuotiaan päivähoitomaksu määräytyy siten, että
kuukausimaksu on 60 % perheen tulojen mukaisesti määräytyvästä kokopäivämaksusta mikäli
lapsi on esiopetukseen liittyvässä päivähoidossa korkeintaan 5 tuntia päivässä. Mikäli lapsi on
päivähoidossa yli 5 tuntia päivässä hoitomaksu on 80 % perheen tulojen mukaan
määräytyvästä kokopäivämaksusta.
Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen keskeytysaikana (koulujen loma-ajat)
päivähoitomaksu peritään kokopäivämaksun mukaan, jos hoitoaika on yli 5 tuntia päivässä ja
osapäivähoitomaksun mukaan (60 % kokopäivämaksusta ) jos hoitoaika on enintään 5 tuntia
päivässä. Mikäli esiopetuksen keskeytysjakson aikana ei käytetä päivähoitopaikkaa peritään
maksu osapäivähoitomaksun mukaan kokopäivämaksusta (60 % tai 80 %).

