Päivähoitomaksun maksutarkistus
Strängnäsin kunta tarkistaa suoritetut maksut esikoulusta, perhepäiväkodista,
pedagogisesta päivähoidosta ja vapaa-ajankodista. Niitä tietoja, jotka olet lapsen
huoltajana antanut kunnalle, verrataan perheen Veroviraston tiedoista ilmi
käyviin taksoitettuihin vuosituloihin.

Kysymyksessä on oikeudenmukaisuuskysymys, jotta jokaista perhettä
kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja jotta jokainen perhe maksaisi voimassa olevan
taksan mukaisen maksun. Liikaa maksetun summan takaisinmaksaminen on
meille yhtä tärkeää kuin maksamatta olevan summan periminen.
Maksutarkistukset suoritetaan kahden vuoden viiveellä, koska Veroviraston tiedot
eivät ole käytettävissä sitä aikaisemmin.
Olet velvollinen ilmoittamaan meille oikeat tiedot tuloista ja perhetilanteestasi,
niin että perheen maksettavaksi tuleva maksu on oikea. Jos tarkistuksen
yhteydessä käy ilmi, että perhe on maksanut väärän suuruista päivähoitomaksua,
saatte joko takaisin rahaa tai joudutte maksamaan lisää.
Useimmat huoltajat ovat maksaneet maksun oikeansuuruisena, eikä tarkistus
vaikuta heihin.
Miksi maksutarkistus suoritetaan?
Kaikkien on maksettava oikeansuuruinen päivähoitomaksu. Se on tärkeää
oikeudenmukaisuusnäkökannalta.
Kuka on tehnyt päätöksen maksutarkistuksen suorittamisesta?
Lapsi- ja koulutuslautakunnan poliitikot. Päätöksen numero on BUN/2020:538.
Miksi maksutarkistus tehdään näin myöhään, kahden vuoden
viiveellä?
Veroviraston tiedot ovat käytettävissä vasta kahden vuoden kuluttua.
Veroilmoitus koskee edellistä vuotta, ja sen jälkeen kuluu vielä vuosi ennen kuin
tiedot ovat julkisia.
Lähetetäänkö kaikille lasku?
Ei, lasku lähetetään vain niille, joilta peritään lisää rahaa jälkikäteen.
Koska lasku tulee?
Laskutus suoritetaan useissa erissä. Laskut lähetetään asteittain loka-joulukuussa
2021.
En kykene maksamaan laskuani ajoissa, kenen puoleen minun tulee
kääntyä?
Strängnäs kommun

Puh. 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Telefax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Pankkisiirto 621-6907

Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen avgiftskontroll@strangnas.se. Päivähoitotai talousosasto ottaa sen jälkeen yhteyttä sinuun.
Lasku on mielestäni virheellinen, kuinka minun tulee toimia
kiistääkseni sen?

Jos haluat kiistää laskun, sinun on tehtävä se kirjallisesti. Lähetä sähköpostiviesti
osoitteeseen avgiftskontroll@strangnas.se tai lähetä kirje osoitteeseen
Avgiftskontroll, Utbildningskontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.
Liitä mukaan asiaankuuluvat tiedot, kuten esimerkiksi palkkatositteet. Laadimme
sen jälkeen selvityksen asiassa ja lähetämme sinulle vastauksen.
Laskutatteko tai palautatteko te myös pienet summat?
Ei, olemme asettaneet rajaksi 50 kruunua kuukaudessa, eli 600 kruunua koko
vuoden ajalta. Jos siis olet maksanut 600 kruunua liian vähän vuonna 2019,
emme tee asialle mitään.
Kuinka minun tulee toimia, ellen ole tyytyväinen laskun tietoihin?
Voit tilata kotiisi yksityiskohtaiset taustatiedot, jos laskun tiedot eivät mielestäsi
pidä paikkaansa. Lähetä toivomuksesi sähköpostitse osoitteeseen
avgiftskontroll@strangnas.se, niin me lähetämme sinulle yksityiskohtaiset
taustatiedot.
Kuinka nopeasti minun on maksettava mahdollinen maksamatta
oleva summa?
Lasku on maksettava 30 päivän kuluessa.
Voinko saada rahaa takaisin, jos olen maksanut liian suurta maksua?
Joidenkin huoltajien tulot on rekisteröity järjestelmäämme liian suurina. Ne
perheet saavat rahaa takaisin. Takaisinmaksu aiotaan suorittaa syksyn aikana tai
vuoden 2022 alussa.
Kuinka pian voin saada takaisin rahaa, jos olen maksanut liikaa?
Jos perheesi on maksanut liikaa, kunta laskee maksavansa ylijäämän takaisin
syksyn 2021 aikana tai vuoden 2022 alussa.
Eikö tulotietojani päivitetä automaattisesti?
Ei, tulotietoja ei päivitetä automaattisesti. Olet huoltajana velvollinen
ilmoittamaan oikeansuuruiset tulot ja oikean perhetilanteen, niin että perheesi
maksaa oikeansuuruista päivähoitomaksua. (Perhetilanne = samassa taloudessa
asuvat henkilöt. Puolisot/avopuolisot siihen katsomatta, ovatko lapset yhteisiä
vai eivät).
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Kuinka oikeansuuruinen maksu lasketaan?
Tarkistusta tehtäessä jaetaan Veroviraston rekisteristä ilmi käyvä
kokonaisvuositulo 12:lla. Kunta saa tällöin tulokseksi keskimääräisen
kuukausitulon. Sitä verrataan sen jälkeen antamiisi tulotietoihin, jotka on
rekisteröity Strängnäsin kunnassa.
Mitkä tulot otetaan huomioon päivähoitomaksua laskettaessa?

Maksun perusteena olevaan tuloon lasketaan:












Palkka ja muut työsuhteeseen liittyvät korvaukset
Vanhempainraha/sairauspäiväraha/sairauskorvaus
Työttömyyskorvaus/KAS/aktivointikorvaus
Työmarkkinakoulutuksesta maksettu koulutusavustus
Veronalaiset eläke-etuudet (ei lapseneläkettä)
Perhe-avustus (taloudellinen apu asepalveluksen yhteydessä)
Perhehoitolasten hoito (veronalainen osuus)
Vammaisten lasten hoitoavustus (veronalainen osuus)
Palkkiot, veronalaiset luontoisedut
Veronalainen elinkorko
Muut tulot

Kuinka minun tulee toimia ilmoittaakseni tulot oikein, niin että tiedot
pitävät paikkansa ensi vuonna?
Tietoja siitä, kuinka sinun tulee ilmoittaa tulot oikein, on maksuja ja sääntöjä
koskevalla sivulla avgift och regler.
Kuinka asiasta on tiedotettu?
Kaikki, joilla on ollut lapsia päivähoidossa vuonna 2019, ovat saaneet kotiin
tiedotteen digitaalisen postilaatikkonsa kautta. Ne, joilla ei ole ollut digitaalista
postilaatikkoa, ovat saaneet tiedotteen osoitteeseen, jossa he ovat kirjoilla.
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