VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, joka
säädettiin 1.8.2022, sekä voimassa oleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin.
Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut
Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on
1.8.2022 alkaen 295 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli
enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Osapäivämaksuksi vahvistetaan 60 % kokopäivämaksusta. Osapäivähoito tarkoittaa, että lapsi on hoidossa
alle 5 t päivässä.
Päivähoitomaksujen tulorajat:
Perheen koko

Tulo
raja

Maksuprosentti

2 henkilöä

2913

10,70 %

3 henkilöä

3758

10,70 %

4 henkilöä

4267

10,70 %

5 henkilöä

4777

10,70 %

6 henkilöä

5284

10,70 %

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla. Tulos
osoittaa lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun euroina) Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on
Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan
alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään
toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

1

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu
Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen
kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä lain
mukaan määräytyvä kuukausimaksu.
Maksun tarkistaminen ja tulotietojen pitäminen ajan tasalla
Mikäli perhe ei ilmoita tuloja, lapselle määrätään korkein varhaiskasvatuksen
Asiakasmaksu.
Jos perheen tulot muuttuvat toimikauden aikana, tulee uudet tulotiedot toimittaa
varhaiskasvatustoimistoon. Varhaiskasvatusmaksu oikaistaan seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun
muuttuneet tulotiedot on toimitettu.
Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan
antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Päivähoitotoimintaa keskitetään ajalla 1.6. - 31.8.
Varhaiskasvatusmaksua ei peritä, mikäli lapsi ei käytä kunnallista päiväkotihoitoa kyseisenä aikana ja
siitä on kirjallisesti ilmoitettu pyydettyyn päivämäärään mennessä.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (1.6.-31.8.) varhaiskasvatuspaikan eivätkä
peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Vaikeasti kehitysvammaiselle lapselle myönnetään maksuton varhaiskasvatus silloin, kun
varhaiskasvatuksen katsotaan olevan ko. lapselle kuntouttavaa toimintaa.
Yli 40 tuntia viikoittain ylittävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuitenkin varhaiskasvatus- maksu.
Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen myönnetään seuraavan kuukauden alusta,
kun hakemus liitteineen on jätetty.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Viivästyskorko
peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaan. Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Muita periaatteita
1.

Päivähoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti, perhepäivähoidossa olevien lasten osalta viimeistään 60
päivää ja päiväkodissa olevien lasten osalta viimeistään 2 viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä..

2.

Maksun määräytyminen lasten poissaolojen aikana
Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi päivähoidosta poissa päivähoidosta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan,
jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta koko kalenterikuukauden.
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan
(sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa
varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.
Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna
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peritään puolet kuukausimaksusta.
3.

Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana sillä edellytyksellä, että lapsi
on pois päivähoidosta loman takia vähintään ¾ hoitosopimuksessa sovitusta päivistä.

4.

Jos lapsen hoitoaika on esikouluopetuksen takia enintään 5 tuntia/viikko, peritään päivähoitomaksuna 25
% kokopäivämaksusta.

Koululaisten

Hoidon tarve / kk

maksu

vain aamuhoito

40€/kk

hoitoaika enintään 3h/pv

80€/kk

Hoitoaika 3-5 h/ pv

100€/kk

Hoitoaika yli 5h/p

120€/kk

aamu- ja iltapäivähoidon maksut
1.8.2016 alkaen

Mikäli hoitopäivien pituus vaihtelee, määräytyy maksu pisimmän hoitopäivän mukaan.
Maksu perustuu sovittuun määrään päiviin/kuukausi. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan
enintään 10 päivänä kuukaudessa tai jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana
osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, peritään vain puolet maksusta. Jos sairaudesta
aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä
osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Mikäli koululainen tarvitsee hoitoa koulujen lomien aikana peritään tilapäinen hoitomaksu.
Kokopäivähoito 14,60€/päivä, osapäivähoito 8,80€/päivä

3

