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Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin ja 
asetukseen.  
 
Kokoaikainen varhaiskasvatus 
Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä on 288 €/kk, joka peritään perheen nuorimmasta 
lapsesta. Maksu on lapsikohtainen. Perheen toisesta lapsesta maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta, eli 
enintään 144 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin 
perittävä lapsikohtainen maksu on 27 €. 
 

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle: 
 

Perheen henkilömäärä  Tuloraja 
€/kuukausi 

Maksuprosentti 
          

Vähimmäisbruttotulo 
korkeimmalle maksulle 

2 2136 € 10,7 4828 € 
3 2756 € 10,7 5448 €  
4 3129 € 10,7 5821 € 
5 3502 € 10,7 6194 € 
6 3874 € 10,7 6566 € 

 

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun 
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 

Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksuluokat 
 

Käytettävissä olevat tunnit %-osuus kokoaikaisen 
varhaiskasvatuksen maksusta 

0 – 50 h/kk 50 % 
51 – 84 h/kk 60 % 
85 – 126 h/kk 70 % 
127 – 147 h/kk 80 % 
148 h/kk -  100 % 

 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
 

Perusopetuslain mukainen esiopetusaika on maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu 
seuraavasti: 
 

Käytettävissä olevat tunnit %-osuus kokoaikaisen 
varhaiskasvatuksen maksusta 

0 – 50 h/kk 50 % 
51 – 84 h/kk 60 % 
85 – 126 h/kk 70 % 

 

 
 

Tilapäisen hoidon maksu 
Tilapäishoidosta peritään 18 €/pv/lapsi kokopäivähoidosta ja 11 €/pv/lapsi osapäivähoidosta. Tilapäishoitoa voi käyttää 
enintään viisi (5) päivää kuukaudessa. 
 
Varattujen hoitotuntien ylitys sallitaan kahtena peräkkäisenä kuukautena, jonka jälkeen palvelusopimus muutetaan 
vastaamaan oikeaa varhaiskasvatuksen laajuutta. 
 
 
Maksupäätös ja laskutus 
Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Tuloselvitys tarvittavine liitteineen tehdään sähköisesti. Huoltaja voi 
hyväksyä korkeimman maksun, jo sähköisellä palvelusopimuksella, tällöin tuloselvitystä ei tarvitse tehdä.  
Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään korkein 
asiakasmaksu.  
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Asiakasmaksujen määrittämiseksi huoltajia pyydetään lisäämään seuraavat liitteet sähköisen tuloselvityksen 
mukaan: 
 

Palkansaajat: 
-   palkkalaskelma veronalaisista tuloista ja lomarahasta  
-    vuorotyötä tekevillä palkkalaskelma, jossa vuorolisät mukana 

 

Opiskelijat: 
- opiskelun oltava päätoimista ja tutkintoon tähtäävää 
- opiskelutodistus ja päätökset opintoeduista 

 

Yrittäjät: 
- viimeisin tuloslaskelma ja tase. Oy:n palkkatodistus, selvitys osinkotuloista ja luontaiseduista 
- aloitteleva yrittäjä: starttiraha, YEL- päätös 
 

Sosiaalietuudet: 
- esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha 
- työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, koulutustuki 
 

Maatalousyrittäjät: 
- esitäytetty veroilmoitus/verotuspäätös 

 

Luontoisedut: 
- mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu 

 

Elatusapu, elatustuki (päivähoidossa olevista lapsista): 
- kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/-tuesta 

 
Metsätulot: 

- esitäytetty veroilmoitus/verotuspäätös 
 

Pääomatulot: 
- korot, optiot, osingot sekä vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet 
- muut verotettavat tulot 

  

Muut tulot: 
- esim. apurahat, stipendit 
- metsätulot: verotuspäätös erittelyosineen 
 

Vähennykset: 
- maksetut elatusavut euroa/kk (kopio maksutositteesta) 

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen kerran kuussa. Maksumuistutusten jälkeen kunta antaa 
laiminlyötyjen maksujen perinnän perintätoimistolle. 
 
 
 
Asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään 11 kk ajalta toimintavuoden aikana (1.8-31.7). Mikäli hoitosuhde 
on alkanut elokuun jälkeen, peritään asiakasmaksu myös seuraavan vuoden heinäkuulta. 
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Pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään koko kalenterikuukaudelta. 
 
1. Täysi kuukausimaksu peritään myös silloin, kun lapsi on pois hoidosta 

- sairauden takia enintään 10 toimintapäivää /kalenterikuukausi 
- muun syyn kuin oman sairauden takia osan kalenterikuukautta ja hoitopaikkaa pidetään varattuna 

(esim. vuosiloma, vanhemman sairaus, työttömyys/ lomautus, muu  
vapaa/poissaolo) 

 
HUOM! Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana riittää koko kuukausimaksun perintään. 
 
2. 1/2 kuukausimaksusta peritään silloin, kun lapsi on pois hoidosta 

-     oman sairauden takia enemmän kuin 10 toimintapäivää/kalenterikuukausi 
-     muun syyn kuin oman sairauden takia koko kalenterikuukauden 

 
3. Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on pois hoidosta 

- oman sairauden takia koko kalenterikuukauden 
 
4. Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden 

- maksu peritään varatun hoitosuhteen mukaisesti 
 

5. Hoitopaikka on sanottava irti sähköisen palvelun kautta. 
 
Perheelle myönnetään maksuvapautus itsejärjestetystä varahoidosta silloin, kun perhepäivähoitaja on estynyt 
hoitamasta lasta eikä varahoitopaikkaa ole varattu muualta.  
 
Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan maksuvapautus myönnetään myös perheille, jotka järjestävät itse lastensa hoidon 
koulujen talvi- ja syyslomilla (viikko 10 ja 42) sekä erikseen päätettävänä joulun aikana. 
 
Kesäajalta 1.5. – 30.9 asiakasmaksua ei peritä, mikäli perhe järjestää lapsen hoidon itse yhtäjaksoisesti vähintään 42 
kalenteripäivän ajan eli vähintään kuusi kalenteriviikkoa. Itsejärjestetty hoito voi alkaa/päättyä kesken viikon ja viikonlopun 
päivät lasketaan mukaan ajanjaksoon. 
 
Loma-aikojen kyselyt tehdään sähköisesti TietoEdun kautta. Perhe ilmoittaa lapsen poissaolot loma-ajalta ja ne päivät 
jolloin lapsi ei ole lomalla ovat ns. ”päivystyshoidon varauksia” eli erillistä kyselyä päivystysajan hoidosta ei tehdä. Loma-
aikojen päivystyshoitopaikoista ilmoitetaan tarkemmin kyselyn yhteydessä. 
 
Asiakasmaksujen määrittämiseen liittyvissä asioissa lisätietoja saa varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä: 
Niina Raatikainen puh.  044 740 1973  ja Anne Pelkonen puh. 044 740 1615. 


