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VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2020 alkaen
Kaupungin järjestämässä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja
tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on 288 euroa kuukaudessa. Perheen
toisesta lapsesta maksu on 50 %, mutta enintään 144 euroa. Kultakin seuraavalta lapselta maksu on
20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua,
käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen maksua.
Perheen maksukyvyn mukaan perittävä kunnallinen varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi.
Bruttokuukausituloihin lisätään 5 % lomarahoja. Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta
täyden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana. Esimerkiksi, jos hoito alkaa syyskuussa, ei maksutonta
heinäkuuta kulumassa olevan toimintavuoden aikana muodostu.
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti hoitosuhteen alkaessa, palvelutarpeen
muuttuessa tai perheen tulojen muuttuessa vähintään +/- 10 %. Lisäksi perheen koon muutoksesta
tulee ilmoittaa viipymättä.
Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon hoitosuhteen alkamisesta tai muutoksesta
seuraavan kuukauden 11. päivään klo 15.00 mennessä. Mikäli perhe ei toimita
tuloselvityslomaketta liitteineen määräpäivään mennessä, perheen varhaiskasvatuksessa olevista
lapsista peritään korkein maksu, eikä määrättyä maksua korjata takautuvasti. Määräpäivän jälkeen
toimitetut tulotiedot otetaan huomioon toimituskuukauden alusta lukien.
Jos vain tulotiedot ovat muuttuneet, tulee uudet tulotiedot toimittaa yllämainittuun määräpäivään
mennessä ja uusi maksupäätös tehdään toimituskuukauden alusta lukien.
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa tai
varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa suostumuksensa korkeimpaan maksuluokkaan edellä
mainittuun määräpäivään mennessä.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka
luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain (661/209) mukainen asuinpaikka. Lapsen huoltajat sopivat keskenään lapsen
varhaiskasvatuslaskun maksamisesta.
Tulotiedot pyydetään tekstiviestillä, kun edellisestä tulotietojen toimittamisesta on kulunut vuosi.
Uusi maksupäätös tehdään seuraavan kuukauden alusta, kun ensimmäinen tekstiviesti on lähetetty.
Jos ilmenee, että maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin
tietoihin, maksu oikaistaan ja peritään takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Tulorajat ja maksuprosentit:
Perheen
koko
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kk
2136
2756
3129
3502
3874

Maksu %
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Korkein maksu,
jos tulot yli
4.828 €/kk
5.448 €/kk
5.821 €/kk
6.194 €/kk
6.566 €/kk

Mikäli perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräämisen perusteena
olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Lapsen ollessa
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, perhe menettää oikeuden kotihoidontukeen.

Hoitopäivien lukumäärän ja pituuden vaikutus maksuun:
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varattujen hoitopäivien ja hoitopäivien pituuden
perusteella.
täysi kokopäivämaksu
80 % kokopäivämaksusta
60 % kokopäivämaksusta

yli 7 tuntia/pv
Yli 5 tuntia, mutta enintään 7 tuntia/pv
enintään 5 tuntia päivässä/pv

Avoin päiväkoti Taikarepun asiakasmaksu:
50 % kokopäivämaksusta
avoin varhaiskasvatus 5-7 tuntia/pv
Osaviikkohoito
Osaviikkohoidossa olevaksi katsotaan lapsi, jonka vanhemmilla on kuukausittain toistuvia
arkivapaita viikonloppuvapaiden lisäksi.
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy sovittujen hoitopäivien lukumäärän mukaa. Tulojen mukainen
kuukausimaksu jaetaan 20:lla ja kerrotaan sovittujen hoitopäivien määrällä. Hoitopäiviksi lasketaan
myös sairaus ja muut poissaolopäivät.
Mikäli lapsen sovitut hoitopäivät ylittyvät toistuvasti, tehdään uusi sijoitus ja maksupäätös.
Päätös osaviikkohoitomaksusta tehdään vähintään 3 kuukauden ajaksi.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään:
80 % kokopäivämaksusta, kun esiopetus+varhaiskasvatus
65 % kokopäivämaksusta, kun esiopetus+varhaiskasvatus
40 % kokopäivämaksusta, kun esiopetus+varhaiskasvatus
20 % kokopäivämaksusta, kun esiopetus+varhaiskasvatus
Maksuton esiopetusaika on 4 tuntia päivässä.

on yhteensä yli 9 tuntia
on yhteensä 7-9 tuntia
on yhteensä 5-7 tuntia
on yhteensä enintään 5 tuntia päivässä.

HOITOSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kun lasten varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattujen hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Hoitopaikka on sanottava irti
kirjallisesti. Hoidon päättymisestä tulee ilmoittaa 2 kk aikaisemmin, mikäli päättyminen on tiedossa.
Hoitomaksu peritään kirjalliseen irtisanoutumiseen saakka.
Mikäli hoidon tarve muuttuu kesken kuukauden, myös maksupäätös muutetaan tarpeen muuttumisesta
alkaen.
POISSAOLOT (katso ohjeita varhaiskasvatussijoitusta ja -maksua varten)
Varhaiskasvatuksessa on käytössä kiinteä kuukausimaksujärjestelmä. Hoitomaksu peritään myös
tilapäisiltä poissaolopäiviltä.
Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta.
Kun lapsi on sairautensa takia poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä
kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on muun kuin oman sairautensa johdosta poissa kaikki
kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina
täysi kuukausimaksu.

Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on sovittava varhaiskasvatuspaikan kanssa ja ilmoitettava
siitä kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua
aloittamispäivää. Lapsella säilyy varhaiskasvatuspaikka, mutta maksua ei tältä ajalta peritä.
Sisaruksilta maksu peritään maksupäätöksen mukaisesti.

Huoltajien loma-ajat:
Lapsi ei ole varhaiskasvatuksen tarpeessa huoltajien loma-aikoina eikä vapaapäivinä. Huoltajien
sairastaessa lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa sovitun ajan puitteissa enintään kymmenen tuntia
päivässä.
TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS
Perheellä on mahdollisuus kysyä muutaman päivän tilapäistä varhaiskasvatusta suoraan
kunnallisista hoitopaikoista. Palvelua voi kysyä esimerkiksi siivouksen, kaupunkimatkan tai lapsen
viriketoiminnan järjestämiseksi. Tilapäinen varhaiskasvatus järjestyy, jos yksikössä on kyseisenä
päivänä vakituisten lasten poissaolon johdosta vapaita paikkoja. Tilapäisesti annettavasta
varhaiskasvatuksesta kaupunki perii yli 5 h kestävästä hoidosta 17 euroa/pv ensimmäiseltä lapselta ja
muilta perheen lapsilta 10 euroa/pv sekä puolipäivähoidosta 10 euroa/pv ensimmäiseltä lapselta ja 6
euroa/pv seuraavilta lapsilta. Tilapäisen varhaiskasvatuksen hoitopäivät ovat enintään 10
pv/kk/lapsi.
Tilapäispaikan käyttäminen ei aiheuta kotihoidontuen maksun lakkautumista.
Isyysrahajakson aikana ei voi ostaa tilapäistä varhaiskasvatusta.

Maksuton varhaiskasvatus:
Lähtökohtaisesti varhaiskasvatus on maksullista.
Mikäli kehitysvammaiselle lapselle on erityishuolto-ohjelmassa mainittu varhaiskasvatus
kuntouttavana palveluna, ei varhaiskasvatuksen kuntouttavan toiminnan osalta yleensä peritä
maksua.
Maksua ei myöskään peritä, jos varhaiskasvatuspaikka myönnetään lastensuojelun avohuollon
tukitoimena ja palvelun toteuttamisesta laaditaan lastensuojelun, huoltajien ja varhaiskasvatuksen
keskinäinen yhteistyösuunnitelma.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 §, laki kehitysvammaisten
erityishuollosta ja laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista)
Lakimuutos varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 8.12.2017 HE 115/2016 vp, EV 147/2017 vp:
muutos lakiin 1503/2016, 5 §:n 2 momentti ja 8 §
(OKM/94/592/2017), Kasvatus- ja sivistysltk 23.5.2018 §54 ja 9.12.2019 §110 ja 29.1.2020 § 8
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