KOULULAISEN VUOROHOITOMAKSU 1.7.2020 ALKAEN

Koululaisen vuorohoito on mahdollista koululaisille arkisin klo 17.00 - 07.00 sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina 24h/vrk Paltamon kunnan vuorohoidon periaatteiden mukaisesti.
Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhon toimintaa tarjotaan enintään viisi tuntia vuorokaudessa klo 6.3017.00 välisenä aikana koulun toimintapäivinä. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta peritään
apip- kerhomaksu. Mikäli koululaisen hoidontarve on suurempi kuin 5 h/päivä ja/tai hoitoa tarvitaan
kerhoajan ulkopuolella, on haettava koululaisen vuorohoitoa varhaiskasvatuksesta. Vuorohoidosta määräytyy maksu alla olevien perusteiden mukaisesti. Matkat ovat vanhempien vastuulla.
Koululaisten vuorohoidosta perittävä maksu
Koululaisen vuorohoidosta peritään kuukausittainen asiakasmaksu, joka määräytyy perheen tulojen, koon
ja ennalta varatun hoitoajan mukaan. Asiakasmaksu määritellään varatun hoidon mukaisen enimmäismaksun mukaan mikäli perheen tuloselvitystä ei tehdä.
Maksua määrättäessä perheen tulona huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan, tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän
henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Veronalaisena tulona voidaan ottaa
huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna
niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Asiakasmaksu määrätään sen määräytymisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko
todettavissa olevien tai arvioitujen bruttotulojen perusteella.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta,
kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea,
asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,
sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
(566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012)
mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (19.12.2017/961)
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat
muut vastaavat kustannukset.
Perheen kokoon huomioidaan yhteistaloudessa avioliiton tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri taloudessa ja jos lapselle on kirjallisesti sovittu vuoroasuminen, määritellään
perhekoko tarvittaessa molempien perheiden osalta erikseen. Molempien huoltajien tulee hakea vuorohoitoa oman tarpeensa mukaisesti.

Kuukausimaksun määräytyminen
Asiakasmaksu määräytyy haetulle hoitojaksolle ennalta varattujen tuntien mukaisesti:
Varattu hoitoaika

Maksuprosentti täydestä maksusta

0 - 35 h / kk

25 %

36 - 89 h / kk

40 %

90 - 120 h / kk

60 %

121 - 150 h / kk

80 %

yli 150 h / kk

100 %

Jos hoidon määrä vaihtelee kuukausittain, sopimus tehdään maksimitarpeen mukaisesti. Mikäli toteutunut
hoitoaika olennaisesti ylittää varatun maksuluokan tuntirajan, peritään asiakasmaksu toteutuneen hoitoajan maksuluokan mukaan. Jos todellinen käyttö on vähäisempää kuin sovittu, laskutetaan asiakasmaksu
sopimuksen mukaisesti. Mikäli hoidon tarpeen muutos on jatkuva ja kestää vähintään kaksi kuukautta,
sopimusta tarkistetaan seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta alkaen.

Perheen koon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit
Perheen koko

Tuloraja*,
bruttotulot/kk

Maksuprosentti

Enimmäismaksun tuloraja,
bruttotulot/kk

2 henkilöä

2136

10,7

4828

3 henkilöä

2756

10,7

5448

4 henkilöä

3129

10,7

5821

5 henkilöä

3502

10,7

6194

6 henkilöä

3874

10,7

6566

*tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään koululaisen vuorohoitomaksu
Enimmäismaksu on 288 euroa kuukaudessa. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan
enimmäismaksun tulorajaa seuraavista alaikäisisä lapsista 144 €/lapsi.
Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Kuukausimaksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Poissaolojen vaikutus kuukausimaksuun
Kun lapsi sairautensa vuoksi on poissa saman kalenterikuukauden aikana vähintään puolet varatusta
toimintapäivistä, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan.
Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksun periminen vuorohoidon alkaessa ja päättyessä
Jos lapsi aloittaa tai lopettaa toimintapaikassa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toimintapäivien
lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi
menee toimintapaikkaan ja päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai hoitopaikan irtisanomiseen.
Hoitopaikan irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Maksun määrääminen ja maksun tarkistaminen
Koululaisen vuorohoitomaksu määrätään toistaiseksi hoitokaudeksi (1.8. - 31.7.) kerrallaan.
Maksua tarkistetaan silloin, kun:
1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
2) perheen olosuhteet ovat muuttuneet
3) lapsen vuorohoitoon varattu aika muuttuu
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin
virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Koululaisten vuorohoidon asiakasmaksuun voidaan myöntää alennuksia, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan perheen toimeentulotukilaskelma kyseiselle ajalle.
Laskutus
Koululaisen vuorohoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Toteutuneen hoitokuukauden laskutus
tehdään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

