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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen 

 
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.  
 
Kokoaikainen varhaiskasvatus  
Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä on 295 €/kk, 
joka peritään perheen nuorimmasta lapsesta. Maksu on lapsikohtainen. Perheen toisesta 
lapsesta maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta, eli 118 €/kk. Kustakin 
seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin 
perittävä lapsikohtainen maksu on 28 €. 
 
Perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle 
maksulle: 
    
Perheen 
henkilömäärä 

Tuloraja €/kuukausi Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo 
korkeimmalle 
maksulle 

2 3874 10,7 6626 
3 4998 10,7 7750 
4 5675 10,7 8427 
5 6353 10,7 9105 
6 7028 10,7 9780 

 
Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos perheen koko on 
suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 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* 80 
127 – 147 h/kk* 90 
148 h/kk - 100 

 
*-merkityt tuntiluokat käytössä myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 
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Tilapäisen hoidon maksu 
Kokopäivämaksu 18 €/päivä 
Osapäivämaksu alle 5 tuntia 11 €/päivä 
Tilapäishoitoa voi käyttää enintään viisi päivää kalenterikuukaudessa 
 
Varattujen hoitotuntien ylitys sallitaan kahtena peräkkäisenä kuukautena, jonka jälkeen 
palvelusopimus muutetaan vastaamaan oikeaa varhaiskasvatuksen laajuutta. 
 
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. 
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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. 
 
Koulujen kesäloma-ajalla (kesä -, heinä- ja elokuu), myönnetään perheelle 
maksualennus, jos perhe järjestää itse lapsen hoidon yhtäjaksoisesti vähintään 14 
kalenteripäiväksi. Näitä vähintään 14 kalenteripäivän yhtäjaksoisia jaksoja voi olla 
useitakin määritetyllä loma-ajalla. 
 
Loma-aikojen kyselyt tehdään sähköisesti Edlevon 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 
palvelusihteereiltä:  
 
Anne Pelkonen puh. 044 740 1615 
Niina Raatikainen puh. 044 740 1973 
Hanna Rönkkö-Dogan puh. 044 740 2018 
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