
Varhaiskasvatuksen varatut tuntimäärät 

Sopimus tulee tehdä ennakkoon vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle. Tuntiperusteisen 
asiakasmaksun määräytymisen perusteena on perheen kanssa sovittu kuukausittainen varhaiskasvatusaika 
ja maksun prosentuaalinen porrastaminen kokopäivähoidon maksusta. Varhaiskasvatusmaksu määritellään 
perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan (ellette ole valinneet korkeinta maksua) ja maksu 
peritään tuntivarauksen perusteella.  

Varattu hoitoaika tuntia/kk Maksu % kokoaikaisesta maksusta Maksimimaksu €/kk 

151 h tai yli 100 % 288,00 

121 - 150 h 80 % 230,00 

86 - 120 h 60 % 173,00 

41 - 85 h 50 % 144,00 

alle 40 h 30 %   87,00 

  

Lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti viimeistään edellisen viikon sunnuntaina. Hoitoaikojen 
ilmoittaminen lukkiutuu sunnuntaisin klo 23.00. Varattuihin toimintapäiviin lasketaan mukaan 
läsnäolopäivien lisäksi myös etukäteen varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot. 
Hoitoaikojen toteutumista seurataan kuukausittain. Sovitun hoitoajan ylittyessä peritään maksu seuraavan 
maksurajan mukaan ja samalla tarkistetaan palveluntarve. 

Maksua ei peritä 

 jos lapsen koko kalenterikuukauden maksu määräytyy alle 27 €/kk 
 heinäkuulta, mikäli lapsen varhaiskasvatus on kestänyt koko toimintavuoden (elokuu-heinäkuu) 
 jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden 

Maksusta peritään puolet 

 jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden 
 lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 pv/kk 

Kesken kuukauden alkava tai päättyvä varhaiskasvatus vähentää kuukausimaksua samassa suhteessa. 
Muuten peritään aina täysi kuukausimaksu. Lomat ja muut tilapäiset poissaolot eivät vähennä maksua. 

Tilapäinen varhaiskasvatus ja maksu 

Mikäli perhe tilapäisesti tarvitsee lapselleen hoitoa, peritään siitä 20e/ pv. Tilapäinen hoito ei voi olla 
kuukausittain toistuvaa eikä lapselle voi olla varattuna vakituista kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. 

Irtisano varhaiskasvatuspaikka etukäteen kirjallisesti Daisyssä.  
 

VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2020- 31.7.2021 

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 varatut 

hoitotunnit määrittävät 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. 

Kesä-elokuussa esikoulun alkamiseen saakka peritään lain mukainen varhaiskasvatusmaksu 

tuntiperusteisesti. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta (aamu- ja/ tai iltapäivähoito) peritään 

asiakasmaksu, maksuluokkaa valitessa pitää huomioida maksuton esiopetus 4h/päivä. Esiopetuksen 

täydentävä varhaiskasvatusmaksuluokka on seuraava:  

0-40 h/kk enint. 2 h/pv (30% korkeimmasta) 

41-85 h/kk enint. 4 h/pv (50%) 

86-120 h/kk enint. 5 h/pv (60%) 

121-150 h/kk enint. 7 h/pv (80%) 

 

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. 


