RIIHIMÄEN KAUPUNKI

Dno KH/39/2021
Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2021
Kunta saa vapaasti määritellä asiakkailta perittävät tilapäisen
varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan, avoimen
päiväkotitoiminnan, kesäleikkikenttätoiminnan ja 1. ja 2. luokan
oppilaiden kesätoiminnan maksut.
Kunnan harkintavaltaan perustuvia asiakasmaksuja on edellisen kerran
muutettu vuonna 2019.
Saadun ennakkotiedon mukaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakiin tehdään muutos, joka tulee voimaan 1.8.2021.
Lakimuutoksen myötä asiakasmaksut alenevat varhaiskasvatuksen
osalta 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske
avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa eikä tilapäistä
varhaiskasvatusta. Tästä syystä ehdotetaan, että näihin maksuihin ei
tehdä muutoksia.
Avoin varhaiskasvatus:
2 kerhokertaa/viikko
1 kerhokerta/viikko
avoin päiväkotitoiminta
kesäleikkikenttätoiminta

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

Mikäli varhaiskasvatus olisi perheelle tulojen perusteella maksutonta,
myöskään kerhotoiminnasta ei peritä maksua.
Tilapäinen varhaiskasvatus
Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu voidaan määrätä, kun
varhaiskasvatusta käytetään 1 - 4 päivää kuukaudessa. Vaihtoehtoisesti
perhe voi valita alimman tuntiportaan mukaisen varhaiskasvatusaikaan
ja perheen tuloihin perustuvan maksun.
7 tuntia tai enemmän /päivä
enintään 6 tuntia/päivä
osa-aikainen varhaiskasvatus
vähemmän kuin 5 tuntia/päivä

18,50 €/päivä
15,00 €/päivä
11,10 €/päivä

VM:n ennusteen mukaan peruspalveluiden hintamuutos vuonna 2021
0n 2,4 %. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ehdotetaan, että
koululaisten kesätoiminnan ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan
maksuja korotetaan VM:n indeksiennusteen mukaisesti.
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Koululaisten kesätoiminta:
Kevätlukukauden 1. ja 2. luokan oppilaiden kesätoiminta kesäkuussa
€/päivä
18,90
(aiemmin 18,50)
€/viikko
92,15
(aiemmin 90,00)
Syyslukukauden 1. ja 2. luokan oppilaiden kesätoiminta elokuussa
€/päivä
18,90
(aiemmin 18,50)
€/viikko
92,15
(aiemmin 90,00)
Perusopetuslain mukaan iltapäivätoiminnan maksu voi olla enintään
160 euroa kuukaudessa. Kunta voi vapaasti määritellä perusopetuksen
iltapäivätoiminnan maksun siltä osin kuin iltapäivätoimintaa tarjotaan
työvuoden aikana enemmän kuin 760 tuntia.
Perusopetuslain 48f § mukaan iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta
voidaan periä puolet, mikäli toimintaa tarjotaan enintään 10 päivänä
kuukaudessa. Lautakunnalle ehdotetaan, että elokuussa 2021 ja
kesäkuussa 2022 toiminnasta peritään päivämaksu.
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
enintään 4 h päivässä
110,60 €/kk (aiemmin 108 €/kk)
enintään 5 h päivässä
133,00 €/kk (aiemmin130 €/kk)
vuonna 2021 elokuun ja vuonna 2022 kesäkuun toiminnan päivämaksu
enintään 4 h päivässä
5,50 €/päivä (aiemmin 5,40 €/päivä)
enintään 5 h päivässä
6,70 €/päivä (aiemmin 6,50 €/päivä)
(hem)
Ehdotus/sivistysjohtaja:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää yllä olevasti kunnan
harkintavaltaan perustuvista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
______

Täytäntöönpano
Muutoksenhaku
Lähempiä tietoja antaa
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talous- ja hallintojohtaja Kari Ora
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toimintayksiköiden johtajat
oikaisuvaatimus
varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius, p. 050 538 7701

