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HUOM! Tämä tiedote koskee vain kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuja 
  
Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosentti-                       
perusteisesti.  Enimmillään maksu on 295 € kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta kokoaikaisessa 
varhaiskasvatuksessa.  
 
Jos, maksu jää alle 28 € lasta kohden kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa, maksua ei peritä.  
 
Sisaralennus: 
Perheen toisesta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on maksu 40 % nuorimman lapsen 
maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nuorimman lapsen maksusta 20 %. 
 
Esiopetus (4 h/pv =20h/vko) on maksutonta. Kun lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, peritään maksu 
varatun hoitoajan mukaan. 
 
Tulojen ilmoittaminen     
Huoltajat toimittavat tuloselvityslomakkeen varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan. Tulotiedot saamme tulorekisteristä, 
mutta päätökset vanhempainvapaasta, kotihoidontuesta, joustavasta hoitorahasta, työttömyyspäivärahasta ym. 
päätöksistä tulee toimittaa liitteenä. Jos perhe ei halua, että heidän tulotietojaan katsotaan tulorekisteristä, riittää 
tuloselvitykseen rasti: Hyväksyn korkeimman varhaiskasvatusmaksun. 
 
Maksuton kuukausi 
Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. päivänä elokuuta.  Jos lapsi on kaikkina toimintavuoden kuukausina 
hoidossa, 12. kuukauden hoitomaksua ei peritä.  Maksuton kuukausi on tällöin heinäkuu. Maksuton kuukausi ei 
koske palveluseteliasiakkaita. Palveluseteliasiakkaita koskee palvelusetelisääntökirja.  
 
Perheen koko vaikuttaa 
Maksuja määriteltäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat huoltajat, avio- tai  
avopuolisot ja perheessä asuvat kaikki alle 18-vuotiaat lapset. 
 

Tulorajat ja maksuprosentit 
 

Perheen koko     Tuloraja €/kk maksu %    alin maksu 
  28€ tuloilla 

   ylin maksu 
   288€ tuloilla 

2 2913 10,7 3174€ 5673€ 

3 3758 10,7 4019€ 6518€ 

4 4267 10,7 4528€ 7027€ 

5 4777 10,7 5038€ 7537€ 

6 5284 10,7 5545€                  8044 € 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197€ 
 
Tuloina otetaan huomioon      
Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Palvelun käyttäjän tuloina otetaan huomioon esim. elatusapu/-tuki, 
perhe-eläke ym. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Tuloina ei oteta huomioon:  
"Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) 
mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 
rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja 
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista 
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (11.5.2007/585) " 

 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon: suoritetut elatusavut 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050566
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021295
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a11.5.2007-585
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Poissaolot 
Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään 
maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden 
toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki 
kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
   
Isyysrahakausi 
Lapsella, josta isyysraha maksetaan, ei ole oikeutta samanaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä maksua peritä. 
Oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava ja toimitettava Kelan 
päätös Sari Saranpäälle viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloittamispäivää.  
Isyysvapaan maksuttomuus ei koske perheen muita sisaruksia. 
 
Hoitomaksu varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä 
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy aloitus-/lopetuspäivän 
mukaan.  
 

Kuukausimaksu varatun hoitoajan mukaan 
 

Varattu hoitoaika/viikko Tunteja kk Maksu määräytyy Euroina 
 

0 -  10 tuntia (vain eskareille) alle 43 30% kokopv maksusta 89e 

11 - 16 tuntia alle 69 40% kokopv maksusta 118e 

17 – 20 tuntia alle 86 50% kokopv maksusta 148e 

21 -  27 tuntia alle 116 65% kokopv maksusta 192e 

28 -  35 tuntia  alle 150 80% kokopv maksusta 236e 

yli 35 tuntia yli 150 100% 295e 

 
 

Mikäli perheet ylittävät valitseman hoitoaikaluokan enimmäistuntimäärän, maksu nostetaan käytetyn 
hoitoaikaluokan mukaiseksi 

o toisesta ylityksestä toimintavuoden aikana ylityksen ollessa 5 h/kk tai enemmän. 
o muutos on voimassa 3 kk, minkä jälkeen perhe voi anoa muutosta hoitoaikaan ja maksuun. 

 
Hoitoaikavaraukset tehdään Vekaranetin kautta 2 vkoa aiemmin keskiviikkoon klo 23:00 mennessä.                   
Käyttämättömät tunnit eivät siirry seuraavalle kuukaudelle. 
 
Muutosta hoitoaikaan (maksuun) haetaan aina kirjallisena viimeistään edellisen kuukauden aikana 
(tulonselvityslomake), ja se on voimassa vähintään seuraavat kolme kuukautta.  
 
Hoitopaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa hoitopaikkaan. 
 
Irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella tai sähköpostilla. 
 
Tilapäinen hoito  
Tilapäisen hoidon maksu on 20€ kokopäivältä (yli 5 tuntia) ja 15€ osapäivältä (5 tuntia tai alle).   
 

 


