
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla 

lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen 

lapsella on silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka 

opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä.  Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus 

laajempaan varhaiskasvatukseen kunnan päättämin tavoin. Raisiossa oikeuden voi todentaa 

tuloselvityksessä pyydettävillä liitteillä, opiskelutodistuksella tai työnantajan antamalla lausunnolla 

kokopäivätyöstä. 

TULORAJAT 1.8.2018 

Perheen koko          Tuloraja €/kk         Korkein maksu %      Tulot, millä korkein mk   

2            2 102  10,70  4850 

3            2 713  10,70  5450 

4            3 080  10,70  5800 

5            3 447  10,70  6200 

6            3 813  10,70  6540 

PERHEKOKO 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 

elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta 

perheen alaikäisestä lapsesta. 

 

KOKOPÄIVÄINEN VARHAISKASVATUS 

Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta (yli 35h/vko) perittävä ylin 

päivähoitomaksu on 1.8.2018 alkaen 289€. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa 

varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia 

nuorimman lapsen maksusta.  Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % 

nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. 

 

OSA-AIKAINEN VARHAISKASVATUS 

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa (20h/vko) olevasta lapsesta peritään kuukausimaksu, joka on 

perheellä määräytyvän kokopäivähoidon maksun määrästä 60 %. 

Osa-aikainen varhaiskasvatus järjestetään joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Osapäiväisen 

varhaiskasvatuksen toiminta-aika on ma – pe joko klo 8.00 - 12.00 tai 8.30 – 12.30. Toiminta-ajat 

päiväkodeissa, joissa toimii osapäiväryhmät aamu- ja iltapäivisin, ilmoittaa päiväkodinjohtaja 

perheille.  Osaviikkoisen varhaiskasvatuksen toiminta-aika on 40 tuntia kahden viikon aikana 

päiväkodinjohtajan perheelle ennalta vahvistamina toimintapäivinä. Osa-aikaisen 

varhaiskasvatuksen maksu on sama perheen kaikista lapsista. 

 



20 TUNTIA VIIKOSSA LAAJEMPI VARHAISKASVATUS 

Kun lapsella on oikeus 20 tuntia viikossa laajempaan varhaiskasvatukseen, peritään 

varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta kuukausimaksu, joka on perheelle määräytyvän 

kokopäivähoidon maksun määrästä 80 %, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa kuukaudessa 

keskimäärin 20 – 35 tuntia viikossa. Hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään 4 kuukautta. 

Tätä maksun määräytymisperustetta ei sovelleta vuoro- ja ympärivuorokautiseen hoitoon. 

Lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun 

perheen opiskelu tai työllisyystilanteessa on tullut muutos. Jos vanhempi jää hoitamaan perheen 

toista lasta tai eläkkeelle, oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen muuttuu seuraavan kuukauden 

alusta. 

ESIOPETUS 

Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen toiminta-aika on Raisiossa päiväkotien yhteydessä 

toteutettavassa esiopetuksessa klo 8.30 – 12.30 ja koulun tiloissa järjestettävässä esiopetuksessa klo 

9 – 13. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta on järjestettävä, jos sen tarve johtuu vanhempien tai 

muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta. Oikeus 

täydentävään varhaiskasvatukseen päättyy samoin perustein kuin varhaiskasvatuksessa muutenkin. 

Kun lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen, peritään varhaiskasvatuksessa 

olevasta lapsesta kuukausimaksu, joka on perheelle määräytyvän kokopäivähoidon maksun 

määrästä 

- 60 %, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa kuukaudessa enintään 20 tuntia viikossa tai vuorohoidossa 

enintään 110 tuntia kuukaudessa. 

- 80 %, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa kuukaudessa enintään 20 – 35 tuntia viikossa tai 

vuorohoidossa enintään 150 tuntia kuukaudessa. 

Maksu on voimassa esiopetuksen alkamisesta esiopetuksen päättymiseen asti. Esiopetuksen 

päättymisen jälkeen, seuraavan kuukauden alusta alkaen, peritään varhaiskasvatuksesta 

kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mukainen maksu.  

Hoitomaksu määräytyy ennalta varatun ajan mukaisesti. 

VUORO- JA YMPÄRIVUOROKAUTINEN VARHAISKASVATUS 

Vuoro- ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa maksu on  

- 60 % kokopäivämaksun määrästä, kun lapsen hoidontarve on enintään 110 tuntia kuukaudessa  

- 80 % kokopäivämaksusta, kun hoidon tarve on enintään 150 tuntia kuukaudessa. 

- Kun hoidon tarve on yli 150 tuntia kuukaudessa, peritään kokopäivämaksu.  

Hoitomaksuun alentavasti vaikuttavista tuntimääristä tulee sopia päiväkodinjohtajan kanssa ja 

sopimuksen tulee olla voimassa vähintään 4 kuukautta. Hoitomaksu määräytyy ennalta varatun ajan 

mukaisesti. 

 



TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS 

Tilapäisen hoitopaikan myöntää päiväkodinjohtaja / perhepäivähoidonohjaaja. Tilapäinen 

varhaiskasvatus voi kestää enintään 2 viikkoa. 

- tilapäinen varhaiskasvatus 15€/pv, kun hoitoaika on 4h/pv 

- tilapäinen varhaiskasvatus 20€/pv, kun hoitoaika on yli 4h/pv 

MAKSUTON KUUKAUSI 

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden (1.8. – 31.7.) maksu peritään 11 

kuukaudelta, jolloin heinäkuu on maksuton. Jos lapsi on kuitenkin pois varhaiskasvatuksesta 

vähemmän kuin 15 päivää toimintavuoden varhaiskasvatuspäivien määrästä, maksu voidaan periä 

12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut, muusta kuin 

sairaudesta johtuvat poissaolot. 

HOITOSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN 

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle 

määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. 

Hoitomaksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. 

MAKSUN PERIMINEN POISSAOLON AJALTA 

POISSAOLO LAPSEN SAIRAUDEN VUOKSI 

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta yksitoista päivää tai enemmän kuukauden aikana, 

peritään puolet hoitomaksusta. 

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta kaikki toimintapäivät kalenterikuukaudessa, ei 

hoitomaksua peritä lainkaan. 

MUU POISSAOLO 

Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta kuin lapsen sairaudesta johtuvista syistä koko 

kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. 

Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu. 

PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄ MAKSU 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, 

peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole 

määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27€).  

MAKSUN PERIMINEN TILANTEISSA, JOSSA HUOLTAJAT ASUVAT ERILLÄÄN 

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan 

alueella, määrätään lapsesta vain yksi hoitomaksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka 

luona lapsella on kotipaikka. 

Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen 

kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen 

asiakasmaksu (289 €). 



 

 

ISYYSVAPAA JA VARHAISKASVATUS 

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa 

ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla 

isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa 

vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän 

varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa 

isyysvapaan aikana.  

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat 

perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. Tulojen muuttuessa olennaisesti (10 %), 

tehdään tarkistus varhaiskasvatusmaksuun siitä kuukaudesta lukien, jolloin uudet tulotiedot on 

toimitettu laskutukseen. 

Alentuvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei muuteta takautuvasti. 

VIIVÄSTYSKORKO 

Jos varhaiskasvatuksesta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista 

viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. 

Viivästyskoron maksamisen perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua 

maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. 

Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, laskujen perintään 

liittyvät asiat siirtyvät perintätoimisto Svea Oy:lle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 

ulosottokelpoinen ilman erillistä tuomioistuimen päätöstä ja se voidaan kokonaisuudessaan periä 

kummalta tahansa lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalta lakimääräiseltä huoltajalta.  

HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua 

irtisanomisen alkamista. 

   

 


