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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 

alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 

asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä 

sivistyslautakunnan 18.3.2020 § 46 hyväksymiin 

asiakasmaksuperusteisiin. 

 

Muutokset asiakasmaksuissa 

Maksuihin on tulossa muutoksia 

indeksitarkastuksen vuoksi 1.8.2020 alkaen. 

Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden 

välein. 

 

Varhaiskasvatusmaksun laskeminen 

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen 

vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot, 

sisarusten määrä sekä varhaiskasvatuksen tarve 

tunteja viikossa.  

1.8.2020 alkaen korkein maksu on 288 € 

nuorimmasta lapsesta, 144 € (50%) toisesta 

lapsesta ja 58 € (20%) perheen muista lapsista. 

Asiakasmaksujen laskijalla on oikeus saada 

maksujen määräytymiseen vaikuttavia tietoa 

veroviranomaisilta (Tulorekisteri 1.1.2020 alkaen) 

ja kansaneläkelaitokselta (Kela). Asiakas on 

velvollinen ilmoittamaan tulonsa ja niitä koskevat 

muutokset. 

  

Selvitys perheen tuloista annetaan 

tuloselvityslomakkeella. Tuloselvitys on 

jätettävä sivistystoimistolle kahden viikon 

kuluessa siitä, kun lapsi on aloittanut 

varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei 

palauteta määräajan kukuessa, asiakasmaksu 

määräytyy korkeimman maksun mukaan. 

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei 

korjata takautuvasti. Jos perhe on hyväksynyt 

korkeimman maksuluokan, tulotietoja ei 

tarvitse erikseen ilmoittaa. 

 

Kuukausimaksu 

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1.8. ja 

päättyy 31.7. Kuukausimaksu peritään 11 

kalenterikuukaudelta tomintavuodessa. 

maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä, 

että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut 

viimeistään toimintavuoden syyskuussa. 

 

Varhaiskasvatusajan (tuntimäärä viikossa) 

maksuluokat 1.8.2020 alkaen 

Tuntimäärä viikossa %:a 

kokoaikamaksusta 

vähintään 35 100% 

yli 20 – alle 35 80% 

enintään 20 60% 

 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatusajan 

maksuportaat 1.8.2020 alkaen 

Esiopetus 4 tuntia päivässä (20 tuntia viikossa) on 

maksutonta. Esiopetusta edeltävä ja jälkeinen 

aika on täydentävää varhaiskasvatusta ja 

maksullista. 

Tuntimäärä 

viikossa 

Tuntimäärä 

viikossa esiopetus 

mukaanlaskettuna 

%:a 

kokoaika-

maksusta 

vähintään 26 vähintään 46 80% 

yli 20 – alle 

46 

yli 40 – alle 46 70% 

enintään 20 enintään 40 50% 

 

Tuntimäärä voimassa vähintään 3kk 

Sijoitus- ja maksupäätökset tehdään 

haku/muutoslomakkeeseen ilmoitetun hoitoajan 

(tunteja viikossa) perusteella. Uuden 

tuntimäärämuutoksen voi tehdä aikaisintaan 

3kk:n jälkeen. Asiakasperheet ilmoittavat lapsen 
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varhaiskasvatusajat sähköisesti eAsiointi-

portaalin kautta. 

Perhekoko 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan 

prosenttiosuutena perheen bruttotuloista 

perhekoon mukaan. Perheeseen lasketaan 

yhteistaloudessa, avioliitossa tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa olevat henkilöt 

sekä heidän kanssaan samassa taloudessa olevat 

molempien alaikäiset lapset. Huoltajat ovat 

velvollisia ilmoittamaan, mikäli perhekoko 

muuttuu. 

Tulot ja tulorajat 

Tuloina otetaan huomioon lapsen kanssa samassa 

taloudessa olevat vanhemman tai muun 

huoltajan sekä tämän puolison tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön 

veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 

vapaat tulot. 

Varhaiskasvatuksen maksun määräytymisen 

tulorajat 1.8.2020 alkaen: 

Perheen 

koko 

Vähimmäis-

bruttotulo 

Maksu 

% 

2 2136€ 10,70€ 

3 2756€ 10,70€ 

4 3129€ 10,70€ 

5 3502€ 10,70€ 

6 3874€ 10,70€ 

 

Jos perheen koko on surempi kuin 6, lisätään 

tulorajaan 144€ kustakin seuraavasta perheen 

alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät 

kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on 

lasta kohden vähemmän kuin 27€, maksua ei 

peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään 

euromäärään. 

Maksuhyvitys lapsen sairaudesta 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa 

varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden 

toimintapäivät, kuukausimaksua ei peritä. Jos 

lapsi on sairautensa vuoksi poissa 

varhaiskasvatuksesta vähintään 11 

toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna 

peritään puolet (50%) kuukausimaksusta. 

Sairauspoissaolo tulee ilmoittaa 

varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua. 

Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus on 

toimitettava sivistystoimistoon (mikäli lapsi on 

poissa koko kuukauden tai vähintään 11 päivää). 

Maksuhyvitys loma-ajalla 

Päiväkohtainen hyvitys lasketaan käyttäen 21 

toimintapäivää.  

Päiväkotien toiminta keskitetään ja osa 

päiväkodeista on suljettuna kesäaikaan, 

syyslomalla seka muina loma-aikoina 

toimintavuoden aikana. 

 

Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia 

poissaoloja ei lasketa vähentävänä säännölliseen 

varhaiskasvatusaikaan.   

Kesäkuun maksuhyvitys 
- Hyvitys alkaa ensimmäisestä arkipäivästä  
  koulujen /esiopetuksen päättymisen jälkeen. 
- Kesäkuun asiakasmaksu hyvitetään, mikäli lapsi 
  ei ole varhaiskasvatuksessa kesäkuun  
  koulun/esiopetuksen lomapäivien aikana 
- Lapsen poissaolo kesäkuu osalta hyvitetään,  
  mikäli se on ilmoitettu varhaiskasvatuksen  
  toimintayksiköihin kyselyn palautuspäivämäärän 
  mennessä (kyselyn palautus noin huhtikuun  
  puoliväliin mennessä).  
 
Heinäkuun maksuhyvitys 
Maksuton kuukausi, mikäli lapsen 
varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden 
syyskuun alussa (1.9. alkaen).   
Heinäkuu on maksullinen kuukausi, mikäli lapsen 
varhaiskasvatus on alkanut syyskuun jälkeen. 
 
Elokuun maksuhyvitys 
Elokuussa hyvitetään ennen esiopetuksen / 
koulun alkua sijoittuva kokonainen viikko, mikäli 
lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kokonaisen 
kalenteriviikon (ma-pe).  
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Mikäli esioppilas tarvitsee esiopetusvuoden 
aikana tai kesällä esiopetusvuoden jälkeen 
täydentävää varhaiskasvatusta, maksu määräytyy 
varatun tuntimäärän mukaan 
varhaiskasvatusmaksuna.   

Kunnalla on oikeus periä sakkomaksua, jos 
huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan 
kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi eivätkä peruuta 
sitä etukäteen määräaikaan mennessä, 2 viikkoa 
ennen hoidon alkamista. Sakkomaksu on puolet 
lapsen kuukausimaksusta. 

Maksuhyvitys muista poissaoloista 
Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta 
kalenterikuukauden kaikkina päivinä ja tästä on 
kirjallisesti ilmoitettu, maksuna peritään puolet 
(50%) kuukausimaksun määrästä.  
Jos isä aikoo jäädä isyysvapaalle ennen kuin lapsi 
on täyttänyt 2 vuotta, siitä on ilmoitettava 
sivistystoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen 
suunnitellun isyysloman alkua, niiltä päiviltä 
maksua ei peritä lainkaan. 
Varhaiskasvatuksen henkilökunta pitää  
kehittämispäiviä max. 2 päivää vuodessa. Ne ovat 
asiakasmaksuissa hyvitettäviä. Ajankohdat 
ilmoitetaan asiakkaille ajoissa ja hoidon tarve 

kysytään erikseen.  

Asiakasmaksun tarkistaminen  

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi.  

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot  

kirjallisesti liitteineen myös kesken  

toimintavuoden, mikäli perheen tulot  

olennaisesti muuttuvat tai perheen koko  

muuttuu. Jos huoltajien tulot muuttuvat kesken  

kuukauden, uusi maksupäätös tehdään  

ilmoittamiskuukauden jälkeisen kuukauden  

alusta. Maksuluokan muutoksen peruste ei voi 

olla satunnainen poissaolo, sairauspoissaolo eikä 

vuosiloma. 

 

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä  

käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään 

kahden vuoden välein. Varhaiskasvatusmaksua  

tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat  

säädökset tai päätökset muuttuvat.  

Peruuttamatta tai vahvistamatta jätetty  

varhaiskasvatuspaikka  

Jos lapselle haettua ja myönnettyä  

varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan  

sijoituspäätöksessä kirjattuun päivämäärään 

mennessä, eikä paikkaa ole peruttu ennen 

päätöksen mukaista hoitosuhteen 

alkamispäivämäärää tai jos lapselle on varattu  

paikka loma-ajoille eikä sitä peruta määräaikaan 

mennessä, kunnalla on oikeus periä puolet 

kuukausimaksusta.  

Varatun varhaiskasvatusajan  

ylitykset/alittamiset (tuntimäärät)  

Jos lapselle varattu keskimääräinen  

varhaiskasvatusaika ylittyy kuukausitasolla,  

peritään ylityskuukaudelta automaattisesti  

toteutuneen keskimääräisen  

varhaiskasvatusaikaportaan (tunteja viikossa) 

mukainen maksu. Ylittyvän kuukauden osalta 

varhaiskasvatusajan mukainen maksu laskutetaan 

takautuvasti jälkikäteen seuraavassa laskussa. Jos 

hoitotuntien ylitys tapahtuu kahtena 

peräkkäisenä kuukautena (2kk), siirtyy lapsi 

pysyvästi edellisenä kuukautena toteutuneelle 

maksuportaalle. Mahdollisesti käyttämättä 

jääneitä tunteja ei hyvitetä. Tuntimäärien 

alitusta/kk ei hyvitetä. 

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen 

Maksu peritään sijoituspäätöksessä ilmoitetusta 

alkamispäivästä päättymispäivään. Jos lapsen 

varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kesken 

kuukauden, laskutus päättyy viimeiseen 

varhaiskasvatuspäivään. Varhaiskasvatuspaikka 

tulee aina kirjallisesti irtisanoa sivistystoimistoon 

sekä toimintayksikköön viimeistään kaksi viikkoa 

(2 viikkoa) ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. 

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Tilapäinen varhaiskasvatus tarkoittaa korkeintaan 

5 päivää kuukaudessa annettavaa 

varhaiskasvatusta. Maksut ovat: yli 4 tuntia – 
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enintään 10 tuntia päivässä, 35€/päivä/lapsi ja 

enintään 4 tuntia päivässä 20€/päivä/lapsi. 

Laskutus 

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan 

kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden 

alussa. Laskun eräpäivä on 21 päivää laskun 

päivämäärästä.  

Erääntyneistä varhaiskasvatusmaksuista peritään 

lain mukaista viivästyskorkoa. Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. 

Asiakasmaksuja koskeva laskujen perintää hoitaa 

ulkopuolinen taho. 

 

Tiedustelut 

Lisätietoa asiakasmaksujen määräytymisestä ja 

laskutuksesta sivistystoimesta / sihteeri puh. 

044 386 1097 tai varhaiskasvatus@siuntio.fi tai 

www.siuntio.fi 
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