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Tampereen kaupunki

PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN
Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.
Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä
osasta seuraavasti:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja
2102
2713
3080
3447
3813

Maksuprosentti
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Perheen koko
Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi
kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.
Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.
Esimerkki:
Isä, äiti ja kolme alle 18-vuotiasta lasta. Perheen koko on 5. Isän bruttotulot 2500 €/kk + lomaraha
125 €/kk, äidin bruttotulot 1200€/k + lomaraha 60 €/kk. Tulot yhteensä 3885 €/kk. 3885 € - 3447€, josta 10,70
% on 47 €. Tämä on nuorimman lapsen kokopäivähoidon kuukausimaksu.
Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon
alkamisesta.
Maksu perustuu bruttotuloihin
Päivähoitomaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot,
verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Elatusapu ja -tuki
vaikuttavat päivähoitomaksuun. Mikäli kuukausitulo on muuttuva, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta.
Yksityisyrittäjien tulee täyttää ”Yrittäjän tuloselvitys” liitteineen.
Palvelun tarve
Perhe voi valita kokopäivähoidon (yli 5h/pv), osapäivähoidon joko enintään 4h/pv tai enintään 5h/pv.
Lyhemmän osapäivähoidon maksu on 50 % ja pidemmän osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivähoidon
kuukausimaksusta. Vuorohoidossa on huomioitava, että vuorokauden vaihtuminen aiheuttaa uuden
hoitopäivän.
Esiopetus (4 h/pv) ja päivähoito
Esiopetus on maksutonta. Perusopetuksen loma-aikoina esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää
päivähoitopaikkaa tarvitsemansa hoitoajan päivähoitomaksun muuttumatta. Kesäajalta kuitenkin peritään
päivähoitomaksu palvelutarpeen mukaan.
Esiopetuksen jälkeisessä päivähoidossa on kaksi vaihtoehtoa.
Päivähoitomaksu määrätään ajalle 01.08. – 31.05. seuraavasti:
Hoidontarve esiopetuksen lisäksi
enintään 5 h / pv
yli 5 h / pv

Päivähoitomaksu
60 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
80 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta

Sopimuspäivät
Kuukausittaisten hoitopäivien (sopimuspäivien) lukumääräksi voidaan sopia 10 tai 15 päivää. Sopimus
tehdään päiväkodissa vähintään viiden (5) kuukauden ajaksi. Kokopäivähoidon kuukausimaksusta 10 päivää
on 50 % ja 15 päivää on 75 %. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen
mukainen maksu. Jos hoitopäiviä on käytetty sovittua enemmän, maksu peritään todellisten hoitopäivien
mukaisesti. Sopimuspäivät tulevat voimaan aina kalenterikuukauden alusta.

Hoitopäivien todellinen käyttö
Todellisten läsnäolopäivien ylittyessä kahtena perättäisenä kalenterikuukautena, sopimusta muutetaan
vastaamaan todellista palveluntarvetta.
Korkein maksu
Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 289 euroa kuukaudessa lasta kohti. Alle 27 euron
kuukausimaksua ei peritä. Osapäivähoidon maksu on joko 50 % (enintään 4h/päivä) tai 60 % (enintään
5h/pvä) kokopäivämaksusta eli korkeimmillaan 145 tai 173 euroa tuntimäärästä riippuen. Maksun määrä
pyöristetään lähimpään euromäärään (0,5 pyöritetään ylöspäin).
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja, jolla 289,00 euron
kuukausimaksu
4802,93
5413,93
5780,93
6147,93
6513,93

Perhe voi suostua korkeimpaan päivähoitomaksuun ”Asiakasmaksulomakkeella” tai
varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa http://www.tampere.fi/paivahoito-jakoulutus/paivahoito/verkkoasiointi.html, tällöin tuloselvitystä ei tehdä. Suostumus on voimassa
toistaiseksi.
Sisaralennus
Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa, nuorimmasta
kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu.
Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien
lasten maksu ovat edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai
useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
Maksun tarkistaminen
Päivähoitomaksua muutetaan, mikäli perheen yhteen lasketut tulot muuttuvat vähintään 10 %, maksu
osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista
ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan. Tulojen muutoksista ilmoitetaan ”Asiakasmaksulomakkeella” liitteineen.
Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut
päivähoidon asiakaspalveluyksikköön. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat
voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut
asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi
taaksepäin. Perhekoosta johtuva muutos otetaan huomioon asiakasmaksua alentavasti aikaisintaan siitä
päivästä, jolloin muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettu kaupungille, ja korottavasti alkaen väestörekisterin
kirjauspäivästä, mutta kuitenkin enintään vuosi taaksepäin.
Heinäkuun maksu
Päivähoitomaksu peritään pääsääntöisesti 11 kuukaudelta toimintavuoden (01.08.-31.07.) aikana.
Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos kunnallinen päivähoito on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai
aikaisemmin. Päivähoitolapsen siirtyessä keskeytyksettä toisen kunnan päivähoidosta Tampereen
kunnalliseen päivähoitoon, hoitosuhteen katsotaan jatkuvan edelleen.
Kesän ylimääräinen maksuton jakso
Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta on tehnyt vuosittain päätöksen mahdollisesta ylimääräisestä
maksuttomasta jaksosta kesäisin. Asiasta tiedotetaan päivähoidon ilmoitustauluilla erikseen.
Poissaolot
Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana,
peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko
kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään

puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos perheellä on sopimuspäivät,
lasketaan poissaolot varatuista hoitopäivistä.
Päivähoidon alkaminen ja päättyminen
Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattujen hoitopäivien mukaan. Mikäli
lapsi on poissa esim. sairauden takia, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi.
Irtisanominen päivähoidosta tehdään kirjallisesti.
Päivähoitomaksu alkaa siitä päivästä lukien, minkä perhe sopii hoidon alkamispäiväksi ilmoittaessaan
päivähoitopaikan vastaanottamisesta.
Tilapäinen hoito
Tilapäisestä hoidosta peritään 20 euroa / päivä / lapsi. Tilapäisiä hoitopäiviä voi olla enintään viisi (5)
kalenterikuukaudessa.
Tiedustelut
Päivähoitomaksuista saatte lisätietoja puhelimitse 040 180 8476 ma – pe klo 9.00 – 11.00. Sähköpostiosoite:
asiakasmaksut.paivahoito@tampere.fi
Asiakasmaksun alentaminen
Päivähoidon asiakasmaksun alentamista voi anoa asiakasmaksutoimistosta. Hakemuksen saa päiväkodista
tai kaupungin internet-sivuilta. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä
sovellutusohjeita. Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan
sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut päivähoidon asiakasmaksuyksikköön.
Erääntynyt päivähoitomaksu
Erääntyneestä päivähoitomaksusta perittävä viivästyskorko on Suomen Pankin ilmoittama viitekorko lisättynä
korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Erääntyneet laskut siirretään perintätoimiston hoidettavaksi.

Muutoksista perheen koossa tai tuloissa on ilmoitettava
viipymättä!
Tarvittavat lomakkeet löydätte osoitteesta
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/lomakkeet.html
Päivähoitoa koskevat osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät puhelinluettelosta sekä internet-sivuilta osoitteesta:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus.html. Internet-sivuilta löytyy myös kaikki
päivähoidon lomakkeet ja hakemukset.

