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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
(1503/2016,1052/2020) sekä sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti. 
 
Kuukausimaksu 
 
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, palvelun 
tarpeen sekä perheen tulojen mukaan. 
 
Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elokuu-
heinäkuu) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli varhaiskasvatus on jatkunut 
keskeytyksettä koko toimintavuoden. 
 
Perheen koko 
 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat  
molempien alaikäiset lapset. 
 
Perheen tulot 
 
Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan 
yhteistaloudessa asuvien (avio- tai avopuolisot) veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä 
verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona 
huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen tulo. 
 
Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, varhaiskasvatuksesta 
määrätään enimmäismaksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot 
on toimitettu. Enimmäismaksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei 
palauteta. 
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukais-
ta etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) 
mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia 
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea,  
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista 
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista 
kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, 
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 
 
 



Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta 
vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona 
lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annetuin lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään 
varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa 
kunnissa. 
 
Maksun tarkistaminen 
 
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat (väh.10 %) tai 
perheen koko muuttuu. Jos muutos on tapahtunut kesken kuukauden, maksu tarkistetaan 
muutoskuukautta seuraavan kuukauden alusta.  
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai 
muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti 
enintään vuoden ajalta. 
 
 
Maksuprosentit ja tulorajat  
 

Perheen koko 
 

Tuloraja €/kk Maksuprosentti Enimmäismaksun 
tuloraja €/kk 

2 2798 10,7 5485 

3 3610 10,7 6297 

4 4099  10,7 6786 

5 4588 10,7 7275 

6 5075 10,7 7762 

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä 
lapsesta 189 euroa. 
 
Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävästä 
kuukausitulosta. 
Esim. 4-henkisen perheen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy 
seuraavasti: perheen bruttotulot kuukaudessa 5000 € - 4099 € (taulukon mukainen 
tuloraja) = 901 €, josta 10,7 % on 96 €/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään. 
 
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä 
enimmäismaksu on 288 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 40 % 
(enintään 115 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (enintään 58€/kk) nuorimman lapsen 
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.  
Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Varhaiskasvatuksen tuntirajat ja maksuprosentit ovat: 
 
  alle   42 h/kk    ( alle 10 h/vk ) 30 % 
  42 -   63 h/kk   ( 10-15 h/vk ) 40 % 
  63 -   84 h/kk  ( 15-20 h/vk ) 50 % 
  84 - 105 h/kk   ( 20-25 h/vk ) 60 % 
105 - 126 h/kk   ( 25-30 h/vk ) 70 % 
126 - 147 h/kk   ( 30-35 h/vk ) 80 % 
147 - 168 h/kk   ( 35-40 h/vk ) 90 % 
 yli168 h/kk   ( yli 40 h/vk )                 100 % 
 
Varhaiskasvatustunnit/kk lasketaan 21 päivän mukaan. 
 
 
Mikäli sovitut varhaiskasvatustunnit ylittyvät enemmän kuin 2 h, laskutetaan ensimmäisen 
ylityskuukauden osalta toteutuneen tuntirajan mukaisesti. Toisen peräkkäisen ylityskerran 
jälkeen maksu muutetaan pysyvästi toteutuneen mukaiseksi. 
Muutos prosenttivalintaan voidaan tehdä toimintakauden aikana vain perustellusta syystä  
(esim. muutos perhetilanteessa, työ, sairaus, lomautus). Muutoksen tulee olla vähintään 
kaksi peräkkäistä kalenterikuukautta. Muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan 
kuukauden alusta. 
 
Esiopetusaika (koulupäivinä 4 h/pv) on maksutonta. 

 
Esiopetuksen loma-aikoina peritään varatun tuntirajan mukainen maksu. 
 
Koululaisen aamutoiminta on varhaiskasvatuksen järjestämää.  
Aamutoiminnan maksu on 30 €/kk.  
 
Koulujen kesäloma-aikana peritään kouluikäisiltä (1.-2.lk) varatun tuntirajan mukainen 
varhaiskasvatusmaksu kuten alle kouluikäisiltä. 
Mikäli koululainen tarvitsee varhaiskasvatusta syys- tai talviloman aikana, peritään 
tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu. 
 
Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksut (satunnaisesti enintään 5pv/kk) 
- 18 €/pv, yli 5 h/pv 
- 12 €/pv, alle 5h/pv 
- 23 €/pv, kotihoidon tukea saava lapsi, yli 5h/pv 
- 17 €/pv, kotihoidon tukea saava lapsi, alle 5h/pv 
 
Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu satunnaiseen tarpeeseen.  
Jos tarve on säännöllinen, esim. viikoittain tapahtuva, on se valinnainen kotihoidon tuen 
kanssa. Tällöin maksu määrätään kuukausimaksuna.  
 
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan maksut 
 
Perheryhmätoiminta on maksutonta. 
 
 
 
 



POISSAOLOJEN VAIKUTUS KUUKAUSIMAKSUUN 
 
Sairauspoissaolo: 
 
- jos lapsi on sairaana kaikki kalenterikuukauden päivät, maksua ei peritä 
- jos lapsi on sairaana vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksu on  

puolet kuukausimaksusta. 
 
Muu poissaolo: 
 
- jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksu on puolet 

kuukausimaksusta.  
- jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajakson ajan, maksua ei peritä 
- jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään 

maksu varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. 
 
 
LASKUTUS 
 
Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli laskua ei makseta 
eräpäivään mennessä, saatavalle peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä 
maksupäivään. Saatavat ovat ulosottokelpoisia ilman eri tuomiota.  
 


