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Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
Maksuja määriteltäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa perheen
bruttokuukausitulot, veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Palkkatuloihin lisätään lomaraha, lisäksi joustava ja osittainen hoitoraha otetaan tulona
huomioon. Perheen koko ja varattujen hoitopäivien lukumäärä määrittää maksun.
Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avio-/avopuolisot ja heidän alaikäiset
lapset. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä
on 288 euroa kuukaudessa ja häntä vanhemman sisaruksen maksu on enintään 50 %
(144 e/kk) nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä säännöllinen
kokopäivämaksu on edelleen 27 euroa.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on enintään 60 % kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on hoidossa 5h/päivä.
6-vuotiaiden maksuttomaan esiopetukseen osallistuvien varhaiskasvatuksen maksut
määräytyvät seuraavasti:
- 20% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta aamulla ennen
esiopetusta,
- 40% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta iltapäivällä esiopetuksen
jälkeen enintään 5 h/pv,
- 60% kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta sekä
aamulla että iltapäivällä enintään 5 h/pv,
- 85 % kokopäivämaksusta, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta yli
5 h/pv.
Kesä-elokuussa esikoulun alkamiseen saakka peritään lain mukainen
varhaiskasvatusmaksu. Jos lapsi on hoidossa esiopetuksen loma-aikoina, peritään
siitä kokopäivämaksu.
Varhaiskasvatusmaksu vahvistetaan automaattisesti ylimpään maksuluokkaan, ellei
tulotietoja toimiteta tai perhe itse ilmoittaa, että ylin maksu voidaan periä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.-31.7.). Heinäkuu on maksuton, jos
lapsi on ollut hoidossa elokuusta alkaen ja hänellä on ennalta ilmoitettuja lomapäiviä
vähintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien hoitopäivien
määrästä.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat 1.8.2020 alkaen:
Perheen
henkilömäärä
1.8.2020

2
3
4
5
6

Tuloraja
1.8.2018
euroa/kk
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

Maksuprosentti
1.8.2018

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Tuloraja
1.8.2020
euroa/kk
2 136
2 756
3 129
3 502
3 874

Maksuprosentti
1.8.2020

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Bruttokuukausituloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvä tuloraja, jäljelle
jäävästä tulosta lasketaan prosenttiosuus. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan
kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)
Kokopäivämaksu lasketaan seuraavasti:
Laskuesimerkki: Äiti, Isä, yksi varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Perheen bruttotulot ovat
5000 euroa/kk. Maksussa huomioitava tulo lasketaan 5000 e – 2756 e = 2244 e. Lapsen
maksu on 10,7 % eli 240 e/kk.
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN PERIMINEN
Kun lapsi, jonka hoito on jokapäiväistä, on oman sairautensa vuoksi pois
varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään
puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsi on ko. syystä pois hoidosta koko
kalenterikuukauden, ei maksua peritä ollenkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi
kuukausimaksu.
Varhaiskasvatusmaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.
Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu ko.
kalenterikuukausilta toteutuneen alkamis- ja päättymispäivän mukaan.
Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa hoitopaikan irtisanomisesta kirjallisesti!
POIKKEAVA TYÖAIKA TAI OPISKELU
Kun lapsi vanhemman tai muun huoltajan poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi tai
vähäisen varhaiskasvatuksen tarpeen vuoksi on jatkuvasti hoidossa vain osan
kalenterikuukauden toimintapäivistä, peritään alhaisempi kuukausimaksu. Poissaolon tulee
olla kuukausittain toistuvaa ja se voidaan ennakkoon vuorolistalla osoittaa.
Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla keskimäärin 2 vapaapäivää viikossa.
Ns. hoitopäiväsopimus voidaan tehdä 6 – 15 päivästä (kokopäivämaksu peritään aina,
jos hoitopäivien lukumäärä ylittää 15 päivää.) Sopimus hoitopäivistä on kiinteä, ei
keskimääräinen hoitopäivien lukumäärä. Hoitomaksuna peritään kuukausimaksu jaettuna
20:llä ja kerrottuna sovittujen päivien lukumäärällä. Hoitosopimus tehdään vähintään
kolmelle seuraavalle kuukaudelle, ellei lapsen hoidontarpeen kesto ole perustelluista syistä
lyhyempi. Lomien vuoksi hoitosopimusta ei voi muuttaa. Lapselle tehdään vain yksi
hoitosopimus, vaikka lapsella olisi kaksi perhettä.
Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen jatkuu 1.8.2020. Ole yhteydessä
varhaiskasvatustoimistoon tai päiväkodinjohtajiin lapsesi varhaiskasvatustarpeesta.

Päiviltä, joina alle 2-vuotias lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9
luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan.
NS. TILAPÄISEN HOIDON MAKSU
Mikäli perhe tilapäisesti tarvitsee lapselleen hoitoa, peritään siitä 15e/ pv
kokopäivähoidosta ja 9e/ pv osapäivähoidosta. Tilapäinen hoito ei voi olla kuukausittain
toistuvaa eikä lapselle voi olla varattuna vakituista kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

KORVAUSTEN TARKISTAMINEN KESKEN TOIMINTAKAUDEN
Mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään 10 % toimintavuoden aikana (esim.
perheen toinenkin huoltaja alkaa ansaita tai huoltaja menee avio- tai avoliittoon tai
tulot alenevat) maksu tarkistetaan. Maksu korjataan ja tulot voidaan ottaa huomioon sen
kuukauden alusta, milloin asiasta on ilmoitettu.
Jos maksu on perustunut virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään
vuoden ajalta.
Maksamattomista varhaiskasvatusmaksuista peritään viivästyskorkoa 8 %:n mukaan
ja maksukehotusmaksua 2 euroa/lasku.
1.8.2020 alkaen palkkatulot tarkistetaan tulorekisteristä. Palkkatulot tulee ilmoittaa
lomakkeella, mutta niistä ei tarvitse toimittaa erillistä liitettä, mikäli ne ovat
saatavissa suoraan tulorekisteristä.
Muista kuin palkkatuloista tulee toimittaa liitteet edelleen.

