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Kyyhkylän Henkilökuntayhdistys ry:n päiväkoti
Kyyhkyläntie 1, 50100 MIKKELI
p. 015-176 587; 044-3619104
Esikoulu p. 044-3619105
E-mail: kyyhky.pk@surffi.fi

OHJEET 1.8.2014

PÄIVÄHOITOMAKSUJEN PERUSTEET
Päivähoitomaksu määräytyy perheen normaalien jatkuvien veronalaisten (bruttotulojen) ja verosta vapaiden tulojen
perusteella. Tuloihin lisätään 5 % = lomarahat.
Hoitomaksua määrättäessä huomioidaan perheeseen kuuluvina henkilöinä hoitomaksun käyttäjä sekä hänen
kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävä henkilö sekä heidän alaikäiset (alle
18 v.) lapsensa.
Päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ja maksuprosentit:
Perheen koko
henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja
euroa/kk
1355
1671
1983
2116
2248

Korkein
maksu %
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon määrittelemänä prosenttiosuutena perheen yhteenlasketun kuukausitulon
siitä osasta, joka ylittää taulukossa mainitun vähimmäistulorajan. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään
maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2010 alkaen 125 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Päivähoitomaksujen laskukaava: Bruttotulot – tuloraja x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu
Korkein päivähoitomaksu on 1.8.2014 alkaen 290 €/kk ja alin perittävä maksu 125 €/kk ja osapäivähoidosta 75 €/kk.

Hoitomaksut useammasta lapsesta
Korkein maksu määrätään perheen nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta. Milloin samasta perheestä
useampi kuin yksi lapsi on hoidossa Kyyhkylän päiväkodissa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa
olevasta lapsesta määrätään 1.8.2012 alkaen samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään
261 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta määräytyvä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, kuitenkin
vähintään 125 €/kk.


Jos hoitosuhde alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy päivämaksun mukaan
(kk-maksu/kk:n hoitopäivillä x hoitosuhteen hoitopäivillä).



Jos tapahtuu siirto kokopäivähoidosta osapäivähoitoon, maksu muutetaan osapäivämaksuksi, kun
osapäivähoito kestää vähintään kolme kuukautta.



Päiväkodissamme on käytössä 12 päivän hoito, josta päivähoitomaksu on 70 % kokopäivähoidon maksusta.



Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.
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TULOINA
HUOMIOITAVAT:

TULOINA
EI
HUOMIOIDA

TULOJEN
VÄHENNYKSET

- ansiotulot
- luontoisedut (esim. auto-, asunto-, puhelin-, matka-, ateria-, yms.
korvaukset; ei opiskelijoilta)
- eläkkeet
- eläkkeensaajan hoitotuki
- elinkorot
- elatusavut
- ammattikoulutusraha
- erorahan aikuiskoulutuslisä
- työvoimakoulutuksen tuet
- kansaneläkelaitoksen kuntoutusraha
- oppisopimuskoulutuksen tuet
- rahana suoritettava syytinki
- muut henkilökohtaiset tulot
- pääomasta sekä muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-,
osinko- ja vuokratulot
- itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot
(kuluvan vuoden ennakkoverotettava tulo: 12 tai viimeksi toimitettu verotus
- maatilatalouden tulo, joka on todettu viimeksi toimitetussa verotuksessa
maatalouden tuloverolain mukaan:12

Maksua määrättäessä tuloina ei huomioida
- asumistukea
- lapsilisää
- valtion opintotukea
- aikuisopintorahaa
- opintojen johdosta suoritettavia apurahoja (esim. stipendit)
- sotilasavustusta
- äitiysavustusta
- tapaturmavakuutuksen sairauskorvausta
- perhehoidon kulukorvauksia
- lapsen hoitotukea ( esim. sairaasta lapsesta)
- vammaistukea
- lasten kotihoidon tukea
- omaishoidontukea
- päivärahoja
- kilometrikorvauksia

Tulojen vähennyksinä voidaan huomioida ainoastaan
- suoritetut elatusavut
- elatusapua vastaavat tosiasiallisista perhesuhteista aiheutuvat kustannukset
- rahana suoritettava syytinki
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TULOJA
LASKETTAESSA
ERITYISESTI
HUOMATTAVAA

- ensisijaisesti tulot lasketaan palkkatodistuksesta, kk-palkka + 5%
- jos kk-tulot vaihtelevat, lasketaan kuukausipalkka maksun määräämistä
edeltäneiden kahdentoista kuukauden tuloista (tulo-lomarahat:12 + 5%. jos
lomarahoja ei merkitty, tulot:12 ja lisätään 5%
-lyhytaikaisissa työsuhteissa maksettavaa lomakorvausta ei vähennetä
(tulot:työsuhteen kestoajalla + 5%)
-itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot
(tuloslaskelman tilikauden tulos/voitto + tilikauden verot:12 tai kuluvan
vuoden ennakkoverotettava tulo:12)
Yrittäjillä voidaan tulo laskea myös kuluvalle vuodelle määrätystä YELvakuutusmaksutodistuksesta (vuotuinen YEL-vakuutusmaksu:12)
- mikäli on ilmoitettu kahden viikon palkka, niin kk-palkka lasketaan:
2 x 2 viikon bruttopalkka + 5%
- mikäli on ilmoitettu tuntipalkka, kk-palkka = 163 x t-palkka + 5%
- työttömyyden perusteella maksettu päiväraha tai koulutusraha ( Kelan tai
ammattiliiton maksama) maksetaan viideltä päivältä viikossa eli 21,5 pv/kk
- ammattikoulutusraha jaetaan opiskelukuukausilla
- sairausvakuutuspäiväraha, kelan kuntoutusraha ja äitiyspäiväraha maksetaan
kaikilta arkipäiviltä eli keskimäärin 25 pv/kk

HUOM!

- opiskelijoiden lasten maksua ei muuteta kesä-heinäkuun osalta
- perheen tulojen muuttuessa hoitomaksua muutetaan muutosta seuraavan
kuukauden alusta
- avioerotapauksissa maksua tarkistetaan 6 kuukauden harkinta-ajan jälkeen;
mahdollisesti aikaisemminkin, jos elatussopimus on tehty

