VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan 1.8.2018 lukien varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa
säädettyjä varhaiskasvatusmaksun perusteita ja määriä. Varhaiskasvatusmaksun määrä
kunnallisessa kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa voi olla enintään 289 € kuukaudessa. Alle 27 €
maksua ei peritä. Maksua peritään 11 kuukauden ajalta toimintavuoden 1.8–31.7. aikana.
Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja
heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärästä.
Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Tuloina ei oteta huomioon
Lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain
(568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea,
opintotuen asumislisää, 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.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä
rahasyytinki.
Lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan
määräytyvän maksuprosentin mukainen euromäärä vähimmäistulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.
Maksujen perusteena olevia tulorajoja ja maksujen euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen
ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.
Maksujen perusteena olevat perheen tulot ja niiden mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan kerran
vuodessa sekä aina kun tuloissa tapahtuu yli 10 %:n muutos.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja, euroa kuukaudessa
2102
2713
3080
3447
3813

Maksuprosentti
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, voi maksu olla
kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä 289 euroa.
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voi periä
korkeintaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 %
toiseksi nuorimmaisen lapsen maksusta.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on jatkuvasti (=väh.3kk) kokopäiväistä varhaiskasvatusta
lyhyempää, otetaan maksua määrättäessä huomioon kuukausittaisten varhaiskasvatustuntien
keskimääräinen lukumäärä seuraavasti:
Palveluntarpeen liukumat:
Tuntia/kk
Maksu kokopäiväisen
varhaiskasvatuksen
maksusta
0 – 70
33 %
71 – 100
47 %
101 – 130
62 %
131 – 170
81 %
171 – 210
100 %
Jos perhe haluaa muuttaa varhaiskasvatusaikavarausta liukumasta toiseen, siitä tulee tehdä
muutosilmoitus sähköisesti eDaisyssa ja ilmoittaa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Muutos
palveluntarpeeseen tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Maksumuutos tulee voimaan
seuraavan kuukauden alusta.
Jos valitun liukuman mukainen varhaiskasvatusaika ylittyy, maksu peritään toteutunutta
varhaiskasvatusaikaa vastaavan liukuman mukaisesti. Vähäisempi käyttö ei vaikuta
varhaiskasvatusmaksuun, vaan laskutus tapahtuu etukäteen varattujen tuntien ja niiden pohjalta
määritellyn maksun mukaan. Varattu ja peruuttamaton varhaiskasvatusaika on laskutettavaa aikaa.
Maksupäätöstä ei muuteta loma-ajoiksi.
Osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta (keskim.5 h/päivä) perittävä maksu on 60 % kokopäivämaksun
suuruudesta.
Subjektiivisesta varhaiskasvatuksesta 20 h/vk laskutetaan 45 %:n mukaan ja 35 h/vk
varhaiskasvatuksesta laskutetaan 80 %:n mukaan.
Varhaiskasvatuspaikat ovat ns. pysyväispaikkoja. On kuitenkin perheitä, kuten opiskelijat, opettajat
ja muuten kausiluonteista työtä tekevät, joiden varhaiskasvatuksen tarve ei ole ympärivuotista.
Varhaiskasvatuspaikan voi määräaikaisesti irtisanoa. Irtisanominen voidaan tehdä vähintään yhden
kuukauden, mutta enintään kolmen kuukauden ajaksi menettämättä oikeutta
varhaiskasvatuspaikkaan. Kuitenkaan varhaiskasvatustarpeen jatkuessa ei varmuudella voida luvata,
että varhaiskasvatuspaikka olisi entinen. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei tarvita yli kolmeen
kuukauteen (esim. äitiysloma), on se irtisanottava kokonaan.
Edelleen lain mukaan ovat voimassa seuraavat säädökset:
- Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään maksu vain todellisilta
varhaiskasvatuspäiviltä.

- Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet säädetystä maksusta. Sairauden kestäessä koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
- Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa
eikä paikkaa ole peruttu kirjallisesti ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatussuhteen
alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä maksusta.
Varhaiskasvatusmaksu voidaan periä kalleimman maksuluokan mukaan, mikäli palkkatodistuksia ei
ole toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin varhaiskasvatus on alkanut.

