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TULOSELVITYSLOMAKE
PÄIVÄHOITOMAKSUA VARTEN

Vanhemmat/huoltajat
Äiti

Puh

Osoite
Isä

Puh

Osoite
Sähköpostiosoite:
Päivähoidossa olevat lapset (ja muut kotona asuvat alle 18 -vuotiaat)
Nimi ja henkilötunnus

Emme toimita tulotietoja, hoitomaksu voidaan määrätä korkeimman mukaan
Perheen veronalaiset ja verosta vapaat tulot
Äidin/isän Puolison Liitteet Viranhaltijan
tulot
tulot
merkinnät
Palkka- ja muut ansiotulot
Liike- ja ammattitulot
Maatilatalouden tulot
Pääomatulot (korko-, vuokra-, osinkotulot)
Sosiaalietuudet (eläke, sv -päiväraha,
työttömyyskorvaus, kuntoutusraha, koulutustuki
Elatusapu / elatustuki
Luontaisedut (auto-, puhelin-, asunto-, ravintoetu)
Vähennykset (maksetut elatusavut, syytinki)
Opiskelijat toimittavat opiskelutodistuksen

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen. Tiedän olevani velvollinen
ilmoittamaan tulotietojeni muutoksista.

____________________
Päiväys

__________________________________________________
Tietojen antajien allekirjoitukset

SIMON KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Päivähoito

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2010 ALKAEN
Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina vähimmäistulorajan
ylittävästä kuukausitulosta. Maksuja määriteltäessä perheen kokona otetaan huomioon
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Osapäivähoidosta (enintään 5h / pv) perittävän maksun suuruuden voivat kunnat itse
päättää. Simon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt osapäivähoidon
maksuksi 60 % lapselle määräytyvästä kokopäivähoidon maksusta.
6-vuotiaiden maksuttomaan esiopetukseen osallistuvien päivähoidosta perittävät
maksut määräytyvät seuraavasti:
- 20% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa aamulla ennen esiopetusta,
- 40% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa iltapäivällä esiopetuksen
jälkeen
- 60% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa sekä
aamulla että iltapäivällä
- 80% kokopäivämaksusta, jos lapsen päivittäinen hoitoaika ylittää 10 tuntia
esiopetusaika mukaan luettuna
Kesä-elokuussa esikoulun alkamiseen saakka peritään lain mukainen
päivähoitomaksu, kuten myös esiopetuksen loma-aikoina, jos päivähoitoa käytetään
kyseisenä aikana. Kokopäivämaksu peritään koko kuukaudelta, mikäli päivähoitoa
käytetään esikoulun loma-aikoina yli 5h /päivä. Koululaisten päivähoitomaksu
peritään lukukauden aikana samalla tavalla kuin esikoululaisten maksu.
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 254
euroa kuukaudessa ja häntä vanhemman sisaruksen maksu 229 e kuukaudessa.
Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta. Alin perittävä maksu on 23 euroa kuukaudessa.
Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Ns.
ilmainen kuukausi on aina heinäkuu niillä, jotka ovat olleet päivähoidossa koko
toimintavuoden ajan. Päivähoidon toimintavuosi on elokuusta seuraavan vuoden
heinäkuun loppuun. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on
päivähoidossa kaikkina kuukausina eikä lapsella ole ennalta ilmoitettuja poissaoloja
muun kuin sairauden vuoksi yli kolme neljäsosaa kuukausimaksujen perusteena olevien
hoitopäivien määrästä.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilöä
2
1198
3
1477
4
1754
5
1871

Tuloraja e / kk
11,5
9,4
7,9
7,9

6

7,9

1988

Korkein maksuprosentti

Laskuesimerkki: Äiti, Isä, yksi päivähoidossa oleva lapsi. Perheen bruttotulot on 3000
euroa/kk. Päivähoitomaksussa huomioitava tulo lasketaan 3000 e – 1477 e = 1523 e.
Lapsen päivähoitomaksu on 9,4 % 1523 e:sta eli 143,16 e/kk.
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 117 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päivähoitomaksu vahvistetaan automaattisesti ylimpään maksuluokkaan ellei
tulotietoja toimiteta tai perhe itse ilmoittaa, että ylin maksu voidaan periä.

PÄIVÄHOITOMAKSUN PERIMINEN
Päivähoitomaksu peritään kokopäivämaksun mukaan koko kuukaudelta, mikäli lapsen
hoitoaika ylittää viisi tuntia päivässä yhtenäkin päivänä kuukaudessa.
Kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta enemmän kuin 10
toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos
lapsi on ko. syystä pois hoidosta koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä ollenkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi
kuukausimaksu.
Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu ko.
kalenterikuukaudelta ennalta sovittujen hoitopäivien mukaan.
Päivähoitomaksua ei peritä, mikäli lapsi on pois päivähoidosta hoitopaikasta / hoitajasta
johtuvasta syystä ja lapsen vakinainen päivähoitopaikka ei ole käytettävissä. Kyseisessä
tilanteessa lapsen vanhemmat / huoltajat ovat itse järjestäneet päivähoidon ja asiasta on
sovittu etukäteen päivähoidon esimiehen kanssa. Varattu varahoitopaikka (esim.
kesä- ja talvilomien ajalle on peruttava viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta, jotta
hyvitys voidaan antaa.
POIKKEAVA TYÖAIKA TAI OPISKELU
Kun lapsi vanhemman tai muun huoltajan poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi tai
vähäisen päivähoidon tarpeensa vuoksi on jatkuvasti päivähoidossa vain osan
kalenterikuukauden toimintapäivistä, peritään alhaisempi kuukausimaksu. Poissaolon tulee
olla kuukausittain toistuvaa ja se voidaan ennakkoon vuorolistalla osoittaa.
Ns. hoitopäiväsopimus voidaan tehdä 6 – 15 päivästä (kokopäivämaksu peritään aina, jos
hoitopäivien lukumäärä ylittää 15 päivää.) Sopimus hoitopäivistä on kiinteä, ei
keskimääräinen hoitopäivien lukumäärä. Hoitomaksuna peritään kuukausimaksu jaettuna
21:llä ja kerrottuna sovittujen päivien lukumäärällä.
NS. TILAPÄISEN HOIDON MAKSU
Mikäli perhe tilapäisesti tarvitsee lapselleen päivähoitoa, peritään siitä 15e/ pv
kokopäivähoidosta ja 9e/ pv osapäivähoidosta. Tilapäinen hoito ei voi olla kuukausittain
toistuvaa eikä lapselle voi olla varattuna vakituista kunnallista päivähoitopaikkaa.

KORVAUSTEN TARKISTAMINEN KESKEN TOIMINTAKAUDEN
Mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään 10 % toimintavuoden aikana ( esim.
perheen toinenkin huoltaja alkaa ansaita tai huoltaja menee avio- tai avoliittoon tai
tulot alenevat) maksu tarkistetaan. Alentuneet tulot voidaan ottaa huomioon sen
kuukauden alusta, milloin asiasta on ilmoitettu. Mikäli perheen tulotaso huomattavasti
alenee, tulee huoltajan päivähoitomaksun tarkistamista varten toimittaa tuloistaan
tarpeelliset selvitykset.
Maksamattomista päivähoitomaksuista peritään viivästyskorkoa 11 %:n mukaan ja
maksukehotusmaksua 2 euroa/lasku.

