RIIHIMÄEN KAUPUNKI

Dno SIVI/86/02.09.00.00/2017
Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2018
Kunta saa vapaasti määritellä asiakkailta perittävät tilapäisen varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan, avoimen päiväkotitoiminnan, 1.-2. luokkalaisten kesätoiminnan ja
kesäleikkikenttätoiminnan maksut.
Kunnan harkintavaltaan perustuvia asiakasmaksuja on edellisen kerran
muutettu vuonna 2017. Talousarvion 2018 laadintaohjeessa on
kiinnitetty huomiota siihen, että kunnan harkinnassa olevia maksuja
tulisi tarkastaa säännöllisesti.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten vuoksi ehdotetaan,
että avoimen varhaiskasvatuksen maksuja ei kuitenkaan muuteta.
Mikäli varhaiskasvatus olisi perheelle tulojen perusteella maksutonta,
myös kerhotoiminnasta määritellään 0-maksu.
Avoin varhaiskasvatus:
2 kerhokertaa/viikko
1 kerhokerta/viikko
avoin päiväkotitoiminta
kesäleikkikenttätoiminta

44,90 €/kk
22,45 €/kk
maksuton
maksuton

(44,90 €/kk )
(22,45 € /kk)
(maksuton)
(maksuton)

Muihin asiakasmaksuihin ehdotetaan seuraavia muutoksia:
1.6.2018 voimaan tulevat muutokset
(suluissa tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu)
Koululaisten kesätoiminta:
1. - 2. luokkalaisten kesätoiminta kesäkuussa
€/päivä
18 €/päivä (17,35 €/päivä)
€/viikko
88 €/viikko ( 84,70 €/viikko)
tulevien 1. ja 2. luokkalaisten kesätoiminta elokuussa
€/päivä
18 €/päivä (17,35 €/päivä)
€/viikko
88 €/viikko (84.70€/viikko)
1.8.2018 voimaan tulevat muutokset
Tilapäinen varhaiskasvatus
Tilapäishoidon maksu voidaan määrätä silloin, kun varhaiskasvatusta
käytetään 1- 4 päivää kuukaudessa. Vaihtoehtoisesti perhe voi valita
alimman tuntiportaan mukaisen hoitoaikaperustaisen
varhaiskasvatuksen maksun.
Täysiaikainen varhaiskasvatus
7 tuntia tai enemmän /päivä
enintään 6 tuntia/päivä
osa-aikainen varhaiskasvatus
enintään 5 tuntia/päivä

18 €/päivä (17,35 €/päivä)
14,50 €/päivä(13,90 €/päivä)
10,80 €/päivä (10,40 €/päivä)
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Perusopetuslaki mahdollistaa iltapäivätoiminnan maksun korottamisen
160 euroon kuukaudessa. Lisäksi kunta voi vapaasti määritellä perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun siltä kuin iltapäivätoimintaa
tarjotaan työvuoden aikana enemmän kuin 760 tuntia. Lautakunnalle
ehdotetaan, että iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan 1.8.2017 alkaen
4 prosenttia.
Perusopetuslain 48f § mukaan iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta
voidaan periä puolet, mikäli toimintaa tarjotaan enintään 10 päivänä
kuukaudessa. Lautakunnalle ehdotetaan kuitenkin, että elokuussa 2018
ja kesäkuussa 2019 toiminnasta peritään päivämaksu.
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
enintään 4 h päivässä
106 €/kk
enintään 5 h päivässä
127 €/kk

(102,00 €/kk)
(122,40 €/kk)

vuonna 2018 elokuun ja vuonna 2019 kesäkuun toiminnan päivämaksu
enintään 4 h päivässä
5,30 €/päivä (5,10 €/päivä)
enintään 5 h päivässä
6,35 €/päivä (6,10 €/päivä)
(hem)
Ehdotus/sivistysjohtaja:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää kunnan harkintavaltaan
perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut yllä olevan mukaisesti
siten, että muutokset astuvat voimaan 1.6.2018 ja 1.8.2018.
Päätös:

Täytäntöönpano

asiaote

talousjohtaja
sivistystoimi/Viitanen, Koski, Romu, Viiala
varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden päälliköt

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Lähempiä tietoja antaa

varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius, puh. 019 758 4244

