
     KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT  
                  1.8.2020 alkaen 

 
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittä-
vistä kuukausituloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 
 
Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 euroa. 
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä 
maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu 
on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, 
käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mak-
sua. Lasta koskevaa  
27 euroa pienempää maksua ei peritä. 

 
Maksuprosentit ja tulorajat 

Perheen koko Tuloraja e/kk Maksuprosentti Enimmäismaksun tuloraja 

2 2136 10,70 4823 

3 2756 10,70 5443 

4 3129 10,70 5816 

5 3502 10,70 6189 

6 3874 10,70 6561 

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

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:  
1 – 70 h/kk  31 % kokopäivähoidon maksusta 
71 – 90 h/kk 43 % 
91 – 110 h/kk 52 % 
111 – 130 h/kk 62 % 
131 – 150 h/kk 71 % 
151 – 170 h/kk 81 %  
171 – 210 h/kk 100 % 
 
Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. 
Varaus tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennak-
kovarausten perusteella. Ennakkovarauksen muutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan 
kalenterikuukauden alkua varhaiskasvatuksen esimiehille. 
 
Mikäli toteutuneet tunnit ylittyvät hoitoaikaperusteista sopimusta tarkistetaan vähintään kolmen kuukauden 
ajaksi,  jonka jälkeen mahdollinen maksumuutos on anottava kirjallisesti. 
 
Seuraavan viikon sitovat hoitovaraukset tulee ilmoittaa hoitopaikkaan edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 
mennessä. 
 

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevan lapsen kuukausimaksun määräyty-
minen 
Esiopetusikäisen lapsen maksuton esiopetusaika on 4 tuntia/päivä. Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen 
osallistuvan varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen kuukausimaksu määrätään 1.8. alkaen ja 31.5. saakka.  Esi-
koulun kesäloma-aikana annettu hoito laskutetaan normaalin asiakasmaksun mukaisesti. 
 
Perhe varaa kiinteän tuntimäärän kuukautta kohti, joka heillä on käytettävissä maksuttoman esiopetusajan li-
säksi. Varaus tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Muutoksista tulee 
ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua. 



 

Esioppilaan päivähoidon maksujärjestelmä 
111 – 130 h/kk maksu 62 % kokopäivämaksusta 
91 – 110 h/kk 52 % 
71 – 90 h/kk 43 % 
51 – 70 h/kk 31 % 
31 – 50 h/kk 21 % 
1 – 30 h/kk  10 % 
 
Mikäli lapsi tarvitsee elokuussa varhaiskasvatusta ennen esiopetuksen alkua, huoltajan tulee ennakkoon varata 
elokuun kokonaistuntimäärä, paljonko hoitoa tarvitaan. Elokuun lasku muodostuu tämän varauksen mukaan. 
Niinä kuukausina, kun esiopetusta ei ole koko kuukautta: lokakuu (syysloma), joulu-tammikuu (joululoma) ja 
helmi-maaliskuu (talviloma) laskutus tapahtuu käytettyjen tuntien mukaan mikäli maksun perusteena oleva va-
raus ylittyy.   
 

Maksu tilapäisestä varhaiskasvatuksesta 

Lapselle, jolle ei ole myönnetty kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, voidaan tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. 
Tilapäisestä hoidosta peritään kokopäivähoidossa (yli 5 h/pv) 20 euroa/lapsi/pv, sisarus 15 euroa/pv ja osapäi-
vähoidossa (enint. 5 h/pv) 13 euroa/lapsi/pv, sisarus 7 euroa/pv. Hoitopaikaksi osoitetaan kulloinkin vapaana 
oleva kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. 
 
Tilapäistä hoitoa on mahdollista saada enintään 5 pv/kk satunnaiseen, äkilliseen ja todelliseen hoidon tarpee-
seen. Tilapäinen hoito ei ole kuukausittain jatkuvaa.  
 

Tulot 
Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteista-
loudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot 
sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kulu-
neen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansanelä-
kelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sai-
raanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asu-
mislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutu-
setuuksista 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. 
 
Tulotiedot tarkistetaan kerran vuodessa, toimintavuosittain. 
 

Tarvittavat liitteet 
Liitteeksi toimitetaan todistukset sekä pää- että sivutoimisista kuukausituloista ja opiskelusta. Yrittäjät toimittavat 
kirjanpitäjän todistuksen yrityksestä saatavasta tulosta, tuloslaskelman ja taseen, mahdollisen ennakkoverolipun 
sekä selvityksen viimeksi vahvistetusta verotuksesta tai kuluvan vuoden selvityksen ennakonpidätysperusteista. 
Kaikki toimittavat Tuloselvitys varhaiskasvatukseen –lomakkeen. 
 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritettavat elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille, tosiasiallisista 
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.  
 
Huoltajien on välittömästi ilmoitettava lapsen hoitoajoissa, perheen olosuhteissa tai tuloissa tapahtuvista olen-
naisista muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen 
edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi vahvistetaan enimmäismaksu, mikäli perheen tulotietoja ei toimiteta kuu-
kauden kuluessa hoidon alkamispäivästä. Maksua ei korjata takautuvasti, vaikka tulojen mukainen maksu olisi 
alempi.  
 

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun 
Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kalenterikuukauden kaikki toimintapäivät, 
maksua ei peritä lainkaan tai jos yli 10 toimintapäivää, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  
Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kalenterikuukauden kaikki toimintapäivät, maksuna 
peritään puolet kuukausimaksusta. 

Maksua ei myöskään peritä sairausvakuutuslain mukaisen isyysrahajakson aikaisilta poissaolopäiviltä (ei koske 
sisaruksia). Isyysvapaa-ajasta on tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus laskutukseen esim. muutoslomakkeella. 



 

Laskutus 
Varhaiskasvatuksen laskutus alkaa viranhaltijan päätöksessä mainitusta hoidon aloittamispäivästä lukien ja 
päättyy siihen mistä lähtien hoitopaikka irtisanotaan. Hoitopaikkaa ei voi irtisanoa taannehtien. Kun varhaiskas-
vatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, laskutus tapahtuu käytettyjen tuntien mukaan. Laskut lähetetään 
pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen.  
 
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu en-
nen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
 

Kesäajan (1.6.-31.8.) laskutus 
Huoltajilta pyydetään vuosittain kirjallinen varaus  kesä - elokuun varhaiskasvatuspäivistä ja -tunneista huhti-
kuun loppuun mennessä. Kaikki ennakkoon varatut tunnit laskutetaan ja jos perheellä on tarve varattujen tuntien 

ylittämiseen ja varhaiskasvatus voidaan järjestää, laskutetaan niistä tunneista käytön mukaisesti. Koko toiminta-
kauden (elokuu-heinäkuu) hoitosuhteessa oleville lapsille kesä- tai heinäkuu on maksuton kuukausi sen mukaan 
kummalle kuukaudelle on varattu vähemmän hoitotunteja. 
 

Maksun alentaminen / perimättä jättäminen 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin kuin maksun peri-
minen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä. Erityishuolto-ohjelmaan sisältyvä kuntouttava varhaiskas-
vatus on maksutonta edellyttäen, että sitä annetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00 väli-
senä aikana pääsääntöisesti enintään viisi tuntia päivässä.  

Siinä tilanteessa kun varhaiskasvatus on sosiaalityön päätöksellä määritelty lastensuojelun avohuollon tukitoi-
meksi, on se perheelle maksutonta. 
 
Asiakasmaksun muutosta hoitoajan, tulojen, perhekoon tai muun syyn vuoksi haetaan erillisellä muutoslomak-
keella, jota on saatavissa kaupungin kotisivuilta, varhaiskasvatuksen alue-esimiehiltä ja hoitopaikoista. Myös 
varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään kyseisellä lomakkeella. 

 
Yhteystiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja laskutusta koskevissa asioissa: 
Anne Koskiniemi 
Valtuustontie 1, 62100 Lapua 
puh. 044 4384122 ma-pe klo 8.30 – 10.30 
anne.koskiniemi@lapua.fi  
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