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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
(1503/2016). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu opetus- ja kulttuuriministeriön il-
moituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista, 1087/2021) 1.8.2022 alkaen. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulora-
joihin tehdään joka toinen vuosi. Elokuun 2022 alusta voimaan tulevan indeksitarkastuksen myötä 
varhaiskasvatuksesta perittävät maksut muuttuvat. 
 
Asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on perheen 
nuorimmasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (enintään 118 €/kk) ja perheen muista lap-
sista 20 % (enintään 59 €/kk). Jos kuukausimaksu on lasta kohden alle 28 euroa kuukaudessa, ei 
maksua peritä. 
 

TULORAJAT 1.8.2022 
 

Perheen koko 

henkilöä 

Tuloraja 

€/kk 

 

Maksu- 

prosentti 

 

Korkeimman 

maksun tuloraja 

2 2 913 10,7 5 666 

3 3 758 10,7 6 511 

4 4 267 10,7 7 020 

5 4 777 10,7 7 530 

6 5 284 10,7 8 037 

 
PERHEKOKO 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lap-
set. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta 
perheen alaikäisestä lapsesta. Hoitomaksu määräytyy ennalta varatun hoitoajan mukaisesti. 
  

 

PERITTÄVÄT MAKSUT 

 
 
 

 
 

 

 

 
ESIOPETUKSEEN LIITTYVÄN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 
Maksutonta esiopetusta annetaan esiopetuksen toiminta-aikoina 4 tuntia päivässä. Esiopetukseen 
liittyvän varhaiskasvatuksen maksut ovat voimassa 1.8. – 31.5. Kesäajalta peritään varhaiskasvatus-
ajan mukaiset maksut. 

Tavallinen  
varhaiskasvatus 

Vuorohoito Maksuosuus kokoaikai-
sesta maksusta 

enintään 20 h/vk 
 

enintään 110 h/kk 60% 

yli 20 h/vk                    – 
enintään 35 h/vk 

yli 110 h/kk                    – 
enintään 150 h/kk 

80% 

yli 35 h/vk 
 

yli 150 h /kk 100% 
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Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus maksu 
enintään 20 h/vk   60% 
yli 20 h/vk – enintään 35 h/vk  80% 
Vuorohoidossa 
enintään 110 h/kk   60% 
enintään 150 h/kk   80% 
 
Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika Sauvossa on klo 8.30 – 12.30. 

 

11-VUOTISEN OPPIVELVOLLISUUDEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET 
Lapsilla, jotka kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, oikeus maksuttomaan esiopetukseen 
alkaa jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että päätös lapsen siirtämisestä 11-vuo-
tisen oppivelvollisuuden piiriin on tehty. 

 

KUNTOUTTAVA VARHAISKASVATUS 
Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 §:n 
mukaisissa palveluissa. Mikäli kehitysvammaiselle lapsella on erityshuolto-ohjelmassa mainittu var-
haiskasvatus kuntouttavana toimintana, ei varhaiskasvatuksen kuntouttavan toiminnan osalta voi 
periä maksua. Tukitoimi voi olla joko osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta lapsen tarpeiden mu-
kaan. Mikäli varhaiskasvatuspaikka myönnetään sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella lasten-
suojelun avohuollon tukitoimena, se on perheelle maksutonta. 

 

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS 
Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää enintään 2 viikkoa.  
- tilapäinen varhaiskasvatus 10€/pv, kun hoitoaika on 4h/pv  
- tilapäinen varhaiskasvatus 15€/pv, kun hoitoaika on yli 4h/pv 
 

MAKSUTON KUUKAUSI 
Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden (1.8.-31.7.) maksu peritään 11 kuukau-
delta, jolloin heinäkuu on maksuton. 
Toimintavuoden viimeinen kuukausi (heinäkuu) on maksuton kuukausi myös niille perheille, joi-
den hoidon tarve on alkanut kesken toimintavuoden, sillä edellytyksellä, että lapsella on yhtäjaksoi-
nen neljän viikon loma 1.6.-31.8. välisenä aikana.  
Kesäaikana 1.6.-31.8. väliseltä ajalta saa maksuhyvityksen, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti vä-
hintään kaksi kalenterikuukautta ja poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti vuosittaisessa kyselyssä 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.  
Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä 
kirjallisesti annettuna määräaikana, peritään peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasva-
tuspaikasta maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapselle ei ole määrätty kuukausimak-
sua, peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (28€) perittävästä maksusta. Maksu peritään 
myös heinäkuulta, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton. 

 

POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISAKASVATUSMAKSUUN 
Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä. Jos lapsi on varhaiskasvatuk-
sessa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.  
 
Kuukausimaksun perintään liittyvät seuraavat poikkeukset:  
1) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toiminta-
päivät, maksua ei peritä lainkaan,  
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2) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista (11) toimintapäi-
vää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä, 
 
3) jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukau-
den kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,  
 
4) jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysjakson ajan, maksua ei peritä lainkaan. Tällöin van-
hempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta. 
 
5) Perhepäivähoidosta annetaan maksuhyvitys perhepäivähoitajan vuosiloman, sairausloman tai 
tasausvapaan aikana, jos perhe ennalta ilmoitetusti järjestää itse varhaiskasvatuksen perhepäivä-
hoitajan poissaolon aikana. 
 
Kesäajalle varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta peritään puolen kuukauden 
maksu. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä 
maksusta (28€). 

 
 

MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN 
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin 
maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen 
vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai 
perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen 
toimeentulotuen myöntämistä. 
 

 

MAKSUN PERIMINEN TILANTEISSA, JOSSA HUOLTAJAT ASUVAT ERILLÄÄN 
Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alu-
eella, määrätään lapsesta vain yksi hoitomaksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona 
lapsella on kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu mää-
rättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 
korkein mahdollinen asiakasmaksu (295€). 
 

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 vas-
taavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhais-
kasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysva-
paan aikana.  
 
 

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat 
perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. Tulojen muuttuessa olennaisesti (10 %), teh-
dään tarkistus varhaiskasvatusmaksuun siitä kuukaudesta lukien, jolloin uudet tulotiedot on toimi-
tettu laskutukseen. Alentuvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei muuteta takautuvasti.  

 

 
VIIVÄSTYSKORKO  
Jos varhaiskasvatuksesta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viiväs-
tyskorkoa periä eräpäivästä lukien kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Viivästyskoron 
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maksamisen perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun mää-
räytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.  
Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, laskujen perintään 
liittyvät asiat siirtyvät perintätoimisto Intrum Oy:lle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on ulosotto-
kelpoinen ilman erillistä tuomioistuimen päätöstä ja se voidaan kokonaisuudessaan periä kum-
malta tahansa lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalta lakimääräiseltä huoltajalta. 

 

 

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT  
Maksua määrättäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun 
huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa 
elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 
 
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen 
tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka (lähihuoltaja). 
Tämä pätee myös niissä tapauksissa, kun lapsi asuu puolet ajasta kummankin vanhemman luona. 
Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vain niinä viikkoina, kun hän asuu etähuoltajan luona, 
maksu määräytyy etähuoltajan perheen koon ja tulojen perusteella. 
 
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen 
molemmissa kunnissa. 
 
Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määräytyy asiakasmaksu korkeimman maksun mukaisesti. 
 
Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahviste-
tut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain 
antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 
 
Itsenäisen ammatinharjoittajan tulosta tai liiketoiminnasta saadusta tulosta pyydetään kirjanpitä-
jän todistus tai arvio tuloista. 

 

VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN 

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteu-
tuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. 
Laskutuksen katkeaminen edellyttää varhaiskasvatuspaikan kirjallista irtisanomista. 
 
 
 

Vahvistettu sivistyslautakunnassa 22.3.2022 § 21 

 

 


