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Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen
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Valmistelija varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen, puh. 044 7811 239,
s-posti sari.kokkonen@parikkala.fi
Lasten päivähoidon maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulailla. Lain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kustannuksen suuruinen. Lailla on
säädetty palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä sekä maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 §:n 2 momentin perusteella 1.8.2008 lukien. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten päivähoidon
asiakasmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.
Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen in
deksitarkistuksista on 26.11.2013 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829/2013).
Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät
tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.
1.8.2014 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä
ylin kuukausimaksu on 283 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on
255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa.
Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta, kun hoidon
tarve on enintään 5 tuntia päivässä.
Maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.
Maksu peritään suhteutettuna sovittujen hoitopäivien mukaisesti seuraavasti: jos sovitut hoitopäivät ovat 0 - 8 pv/kk, maksu on 40%, 9-12 pv/kk
maksu 60%, 13-16pv/kk maksu 80 % kokopäivämaksusta ja yli 16 pv/kk
kokopäivämaksu.
Sovittujen hoitopäivien tarkasteluväli on toimintakausi. Mikäli raja ylittyy/alittuu säännöllisesti, tulee vanhempien itse ilmoittaa muutoksesta.
Yllättävät poissaolot esim. sairaus tms. tai vuosilomat eivät vaikuta sovittujen hoitopäivien määrään.
Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksuihin sovelletaan samoja periaatteita.
Hallintosäännön 46.1 §:n mukaan lautakunta päättää toimialansa toimin-

nassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista
sekä huolehtii niiden ajantasaisuudesta. Varhaiskasvatuspäällikkö esittää
opetus- ja kulttuuriministeriön 26.11.2013 antaman ilmoituksen mukaiset
päivähoitomaksut sekä sovittujen hoitopäivien mukaiset maksut vahvistettavaksi 1.8.2014 alkaen.
Tiedoksi: Kuntaliiton yleiskirje 22/80/2013; Muutoksia lasten päivähoidon
asiakasmaksuihin 1.8.2014 alkaen
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 829/2013 eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista
Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa uudet lasten
päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:

