
 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  
 

 

 

 

Varhaiskasvatusmaksun periminen ja maksun 
määrään vaikuttavat tekijät kunnallisissa  
varhaiskasvatusyksiköissä  
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu määräytyy perhekoon, perheen 

bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta 

toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun 

loppua. Maksuton kuukausi on heinäkuu.  

 

Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksut  on  sidottu  indeksiin  varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden 

vuoden välein. Tulojen perusteella määritetty varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan 

vuosittain  elokuussa   tai  hoidon  alkaessa  ja  perheen  maksukyvyn  olennaisista 

muutoksista on ilmoitettava.  

Jos lapsi on osapäivähoidossa tai jos lapsen hoitoaika on muutoin jatkuvasti päivittäin, 

viikoittain tai kuukausittain säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi 

lyhempi, peritään hoitoaikaan suhteutettu pienempi maksu seuraavin perustein:  

 

• Osapäivähoito, enintään 4 tuntia/päivä tai 20 tuntia/viikko: kuukausimaksu 50 % 
kokopäivämaksusta, korkeimmillaan 147,50 €.  

• Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus: Maksuttoman esiopetuksen lisäksi 
tarvittavan varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy sovitun hoitoajan  
(maksuluokan) mukaan  

• Esiopetus ja koulujen loma-ajat: Syys-, joulu- ja talviloman ajalta varhaiskasvatusmaksu 
voi määräytyä sovittua maksua suurempana läsnäolosta riippuen.  

• Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään kokopäivähoidossa 15 €/päivä/lapsi ja 
osapäivähoidossa 9 €/päivä/lapsi. Tilapäistä päivähoitoa voidaan tarjota 
rajoitetusti vapaissa päivähoitopaikoissa enintään 5 
päivää/kalenterikuukausi/lapsi.  

    



 

 

 

 

 

 

 

Sisarusten maksujen määräytyminen  
 

Jos  samasta  perheestä  on  useampi  kuin  yksi   lapsi  kunnan  järjestämässä 

varhaiskasvatuksessa,   nuorimmasta  kokoaikaisessa   varhaiskasvatuksessa  olevasta 

lapsesta  määrätään  5  §:n  mukaan  määräytyvä  asiakasmaksu.  Ikäjärjestyksessä 

seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu 

joka on enintään 40 prosenttia. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 

enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden, 

kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman 

lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.  

 
Perhekoko  

 

Perheen  kokona  otetaan  huomioon  yhteistaloudessa  avioliitossa  tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa 

taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.  

 

Poissaolot  

•  Kun lapsi on sairautensa johdosta pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11  

toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet  

kuukausimaksun määrästä.  

•  Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden  

toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.  

•  Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden  

toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään 

aina täysi kuukausimaksu. Vanhempien lomat eivät vaikuta kuukausimaksuun.  

•  Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, 

sairauden ym. syyn vuoksi), varhaiskasvatusmaksusta vähennetään nämä päivät, 

jos vanhemmat itse järjestävät lapsensa hoidon tuona aikana.  

 

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen  
 

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, asiakasta laskutetaan 

hoidon alkamispäivästä lähtien tai päättymispäivään saakka. Maksu suhteutetaan 

maksuluokan mukaiseen kuukausimaksuun.  

 

Kun hoidon tarve loppuu ennen hoitosopimuksen päättymistä, on varhaiskasvatuspaikka 

sanottava kirjallisesti irti. Mikäli näin ei toimita, maksua joudutaan perimään 

hoitosopimuksen mukaisesti. 
 


