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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 
 
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut astuvat voimaan 
1.8.2018. Maksun määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan kaikkien perhekokojen 
osalta. Muutokset alentavat perheiden asiakasmaksuja. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perit-
tävä korkein maksu on 1.8.2018 lähtien enintään 289 euroa ja ikäjärjestyksessä nuorimmasta seu-
raavasta lapsesta enintään 145 euroa kuukaudessa ja kustakin seuraavasta lapsesta 20% perheen 
nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä maksu on 27 euroa.  
Jokaiselle perheelle tehdään 1.8.2018 alkaen uusi päätös asiakasmaksusta. Maksun määrä pyöriste-
tään lähimpään euromäärään. 
 
Työstä tai opiskelusta johtuva varhaiskasvatustuntien suuri vaihtelu:  
Esim. vuorohoidossa hoitopäivien pituus vaihtelee päivittäin ja viikoittain, joten lapselle tulee laskea 
keskimääräinen tuntimäärä/pv/kk. Näissä tapauksissa lasketaan lapsen hoitotunnit yhteensä kuukau-
dessa ja summa jaetaan varattujen päivien lukumäärällä. Asiakasmaksu määritellään saadun tunti-
määrän keskiarvon mukaan vähintään kolmen kuukauden ajalle. Asiasta on sovittava lapsen hoito-
paikan esimiehen kanssa. 
Esim: Lapsi on varhaiskasvatuksessa 60 h kuukaudessa: varatut hoitopäivät 10 = 6h/ pv keskimää-
räinen palveluntarve. Perhe valitsee osa-aikaisen hoidon yli 5h alle 7h, jolloin asiakasmaksuksi tulee 
ylimmässä maksuluokassa 123,00 € kuukaudessa. 
Laskukaava: 246€ (=ylin koko kuukauden maksu): 20 x 10 pv=123,00€ 
 
Kun lapsen vanhempi tai muu huoltaja on kotona, perhe valitsee, osallistuuko lapsi varhaiskasvatuk-
seen viitenä päivänä viikossa 4 tuntia tai kolmena päivänä viikossa n.6-7 tuntia/pv (20 tuntia viikos-
sa). Toteutustavasta tulee aina neuvotella päivähoidon ohjaajan tai päiväkodin johtajan kanssa. 
 
Asiakasmaksu on: 

- 60 % kokoaikaisesta maksusta, kun lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa 
- 70 % kokoaikaisesta maksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 5h/pv työn tai 

opiskelun vuoksi 
- 85 % kokoaikaisesta maksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 5h/pv mutta alle 7h/pv 
- 100%, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa vähintään 7h/pv tai enemmän 

  
Yhteishuoltajuus: 
Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen. Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa 
mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen per-
heen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Mi-
käli lapsi on päivähoidossa molempien huoltajien viikoilla ja huoltajien palveluntarve on erilainen, 
huomioidaan maksussa molempien palveluntarpeet. Muutoin huoltajat sopivat keskenään varhais-
kasvatuksesta perityn maksun jakamisesta tai huomioon ottamisesta esim. elatusavussa.  
Poikkeuksena tilanne, jossa lapsen asuinpaikan mukainen huoltaja ei tarvitse varhaiskasvatuspalve-
luja, jolloin maksu määritellään vain palvelua käyttävälle huoltajalle hänen perheen tulojen mukaan. 
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen 
molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään lain 6 §:n mukaisesti. 
 
Peruuttamatta jätetystä paikasta perittävä maksu (10§) 

- Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole 
peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, kunta voi periä 
puolet kuukausimaksusta. 
 


