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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 2018 
 
Asiakasmaksujen määräytyminen 
 

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.1.2018 

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.1.2018. Maksuun vaikuttavat 
edelleen perheen koko, tulot ja varatut viikkotunnit. 

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksuja määriteltäessä lähtökohtana ovat perheen 
tulot ja perheen koko. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avoliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa ta-
loudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

 
Asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan 
määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien 
prosenttien mukaan. 
 
Perhekoon mukaiset uudet ja entiset tulorajat ja maksuprosentit: 
   

perheen 
koko 

1.1.2018 
tuloraja 
€/kk 

maksu  
% 

entinen 
tuloraja 
€/kk 

maksu 
% 

1.8.2018 
uusi tu-
loraja €/ 
kk 

korkeimman  
maksun tu-
loraja 
1.1.2018 

entinen 
korkeimman 
maksun tu-
loraja  

2 2050 10,70 1915 11,5 2102 4760,28 3 925 € 

3 2646 10,70 1915 9,4 2713 5356,28 4 816 € 

4 3003 10,70 2035 7,9 3080 5713,28 5 724 € 

5 3361 10,70 2191 7,9 3447 6071,28 5 863 € 

6 3718 10,70 2328 7,9 3813 6428,28 5 999 € 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena ole-
vaa tulorajaa 1.8.2018 lähtien 142 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lap-
sesta. 
 
Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasva-
tuksessa, nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman 
maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta mak-
su on 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta ja seuraavien 20 prosenttia nuorimman 
lapsen maksusta. Määräytymisen perustana tällöin on nuorimman lapsen laskennallinen 
kokoaikainen maksu. 
 
Suuntaa antavan nuorimman lapsen kokopäiväisen hoitomaksun laskeminen  

(Perheen bruttotulot – tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu enintään 290 €. Esi-
merkiksi nelihenkinen perhe 4000 € - 3003 € x 10,7 % = 107 €.  

 



_______________________________________________________________________________ 

  
PL 4 Puhelin  

77701 RAUTALAMPI 040 572 5321 

 
 
Maksut määrätään pääsääntöisesti toimintavuodeksi kerrallaan, mikäli perheen tuloissa ei 
tapahdu olennaista muutosta toimintavuoden aikana. 
 
Päivähoitoasiakkaan tulot voi viranomainen tarvittaessa tarkistaa. 
Olennainen muutos tuloissa tulee ilmoittaa maksun tarkistamista varten. Tulojen muutos 
on olennainen, jos tulot muuttuvat yli 10 %. 
 
Jos maksupäätös perustuu asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, 
maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen  
 
1.8.2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromää-
riä tullaan tarkistamaan yleisellä hintaindeksillä (opetustoimen hintaindeksi) ja ansiota-
soindeksillä. Myös tulorajat muuttuva (kts. taulukko edellä). 
 

 Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 € ja 
1.8.2018 alkaen 289 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoi-
dossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 
1.8.2018 lähtien 145 € kuukaudessa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % 
ensimmäisen lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 €. 
 

 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu on määräytynyt hoitoajan mukaan. Lapsen viikoittaisesta 
hoitoajasta tehdään sopimus, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Jos hoidon tarve 
vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voidaan viikkotun-
timäärää koskevaa sopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seurattaessa tasoitus-
jaksona käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa. 

 

 

SOVITTU HOITOAIKA 

KUUKAUDESSA: 

(rastita haluamasi vaihtoehto) 

 

Varhaiskasvatuspalvelun mää-

rä ja sitä vastaava maksuosuus 

kokopäivähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi 

tarvittavan varhaiskasvatuspal-

velun määrä esiopetuksen toi-

mintapäivinä ja maksuosuus 

kokopäivähoidon maksusta 

0-85t/ kk   (50 %) (40 %) 

86-120t/kk (65%) (50%) 

121-150t/ kk (75 %) (70 %) 

151 t -> (100 %) (100 %) 

 
Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukau-
den ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Jos viikoittainen hoitoaika ylittyy, peritään ky-
seisen kuukauden alusta lukien korkeampaa hoitomaksua vähintään kolmen kuukauden 
ajan. 
 
Perusopetuslain mukainen esiopetus (4t/ pv) on maksutonta. Tarvittavasta päivähoidosta 
peritään yllä olevan porrastuksen mukainen maksu. 
 
POISSAOLOJEN VAIKUTUS LASKUTUKSEEN 
   
Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta eli poissa-
olot eivät yleensä pienennä päivähoitomaksua. Poikkeuksena tästä säännöstä ovat 
vain seuraavat: 
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• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli kymmenen 
hoitopäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta. 

 

• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta koko kalenterikuu-
kauden, maksua ei peritä. 

 

• Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuu-
kauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina 
täysi maksu. 

 

• Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, 
maksu peritään vain siltä ajalta, jolloin hoitosuhde on voimassa. 

 

• Jos kunta ei pysty vakinaisen hoitopaikan ollessa kiinni järjestämään 
varahoitoa, hyvitetään vanhemmille kuukausimaksusta poissaolon 
osuus. 
 

• Heinäkuu on maksuton, kun lapsi on ollut päivähoidossa kaikkina toi-
mintakauden kuukausina, eli maksua on peritty elokuusta kesäkuu-
hun. 

 

• Jos lapsi on touko- syyskuun välisenä aikana yhtäjaksoisesti pois vä-
hintään 42 kalenteripäivää, niin tämä aika hyvitetään. Samoin koulu-
jen loma-ajat hyvitetään, jos lapsi on koko kyseisen loma-ajan pois. 

 
MAKSUN VIIVÄSTYMINEN TAI MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN 
 
Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään siitä viivästyskorkoa eräpäi-
västä lukien. 
Päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista §:t 16–17). 
 
MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN 
   
Palvelusta määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön 
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen sii-
hen on syytä. Päätös alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdään vain vanhempien 
kirjallisen hakemuksen perusteella. 
 
Lasten kotihoidontukea, päivähoitopaikkaa tai yksityisen hoidon tukea ei voi saada 
samanaikaisesti. 
 
VALINTAOIKEUS 
 
Perheellä on valintaoikeus kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnallisen päivähoi-
don välillä siitä alkaen, kun äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausi loppuu ja siihen saakka 
kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen kui-
tenkin vain siihen saakka, kun perheellä on alle kolmevuotias lapsi. 
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KOULUJEN LOMA-AJAT 
 
Esikoululaisten, jotka tarvitsevat päivähoitoa koulujen loma-aikoina (syys-, hiihto-, kesälo-
mat) hoitomaksu määräytyy normaalien päivähoitomaksujen mukaisesti. 
 
TILAPÄISESTI ANNETTU VARHAISKASVATUS 
 
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä kokopäivähoitomaksu on 16 €/päivä ja osa-
päivähoito 10 €/ päivä. 
 
HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN 
   
Tieto hoidon tarpeen päättymisestä tulee ilmoittaa välittömästi ja mielellään kirjallisena 
hoitopaikkaan. Hoitopaikan irtisanominen on mahdollista myös sähköisesti. 
 
Lisätietoja antavat: 
   
vs. varhaiskasvatusjohtaja Paula Korkalainen, puh. 040 572 5321 tai  
paula.korkalainen@rautalampi.fi 
 
vastaava lastentarhanopettaja Iina Hänninen, puh. 040 571 5916 tai  
iina.hanninen@rautalampi.fi  

mailto:paula.korkalainen@rautalampi.fi
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