Varhaiskasvatuspalvelut

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon
määräytyminen 1.8.2021 -

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta sovelletaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakia (1052/2020).
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Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa
olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat
tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden
lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen
vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.
Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon
määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
Palvelusetelin arvo määrätään varhaiskasvatuksen ajankohdan tilannetta vastavaksi joko todettavissa
olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, palvelusetelin arvo määritetään
korkeimman laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun mukaisesti.
Kunnalla on oikeus tarkistaa perheen tietoja väestörekisteristä, Kelalta ja muilta viranomaistahoilta
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1052/2020) annetun lain 17§:n mukaisesti. Toistaiseksi
tulorekisterin tietoja ei voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon tai omavastuuosuuden
määrittelyyn, koska palvelusetelin arvon tai omavastuuosuuden määrittelyä ei ole mainittu tulorekisterin
tietojen käyttötarkoituksena tulotietojärjestelmästä annetun lain 13§:n 1 momentin 18 ja 19 kohdassa.
Palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos
lapsikohtainen omavastuuosuus on vähemmän kuin 27 €, omavastuuosuutta ei määrätä.
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja
€/kuukausi

Maksuprosentti
%

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle
maksulle 288 €
jos tulot enemmän
kuin

Maksu alkaen 27 €,
tulot vähintään

2
3
4
5
6

2798 €
3610 €
4099 €
4588 €
5075 €

10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

5485 €
6297 €
6786 €
7275 €
7762 €

3050 €
3862 €
4351 €
4840 €
5327 €

Näin lasket kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun: Perheen yhteiset bruttotulot –
tuloraja/€/kk * maksuprosentti 10,7 %
esim. Perheen koko 4, bruttotulot 5300 €
5300 € – 4099 € * 10,7 % = 128,50 €/kk (100 %, 151 h/kk tai enemmän
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä
lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 288 euroa kuukaudessa. Toisen lapsen maksu
on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 115 euroa. Seuraavien lasten maksu
on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin,
joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa.
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Yksityisen palveluntuottajan asiakasmaksut voivat poiketa kunnallisesta
varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Yksityinen palveluntuottaja päättää ja määrittää
asiakasmaksunsa itsenäisesti.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määräytyminen
Palvelusetelin arvo määritellään palveluntuottajan kanssa sovitun tuntivälyksen sekä palveluseteliin
myönnetyn oikeuden perusteella.
Maksuttoman esiopetuksen lisäksi 84 h/kk) varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 55 %, 65
% tai korkeintaan 80 %
Sovittu hoitoaika tuntia/kk
1 - 84 h tuntia (n. 4 h/pv)
85 - 107 tuntia
(n. 5 h/pv)
108 - 130 tuntia (n. 6 h/pv)
131 - 150 tuntia (n. 7 h/pv)
151 tuntia tai enemmän (yli 7 h/pv)

Asiakasmaksuprosenttia
korkeimmasta maksusta
55 %
65 %
80 %
90 %
100 %

Enintään
€/kk
158 €
187 €
230 €
259 €
288 €

Palvelusetelin arvon tarkistaminen sekä tietojen muutokset
Palvelusetelin arvo tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), setelin arvo
osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset
muuttuvat. Jos palvelusetelin arvon päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin
virheellisiin tietoihin, päätös voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.
Mikäli perhe ei toimita tulotositteita, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään korkein
omavastuuosuus. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä palvelustelin arvoa ei korjata takautuvasti, vaan
toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraan kuukauden alusta alkaen.
Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi kunnan varhaiskasvatuksen
sihteerille joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, palvelusetelin arvo
tarkistetaan seuraan kuukauden alusta alkaen.
Huom! Hoidontarpeenmuutosta ei voi tehdä sähköisesti, vaan se tehdään aina kirjallisena
tietojenmuutoslomakkeella. Lomake löytyy verkkosivuilta Tulostettavista lomakkeista
https://www.muurame.fi/tulostettavat-lomakkeet
Lomake palautetaan täytettynä lapsen hoitopaikkaan, josta se toimitetaan allekirjoitettuna kunnan
varhaiskasvatuksen sihteerille.

Lisätietoja:
Tietoa yksityisten päiväkotien asiakasmaksuista ja mahdollisista poissaolojen
hyvityskäytännöistä saat suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisätietoja myös kunnan internetsivuilta http://www.muurame.fi
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