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Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen 
  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun 
lakiin, joka astui voimaan 1.1.2018.  Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkis-
tettu opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti opetustoimen hintaindeksillä ja maksun 
määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä 1.8.2020 alkaen. 
Vihdin lasten- ja nuortenlautakunta päätti 25.2.2020 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
1.8.2020 alkaen. Taksasta on poistettu ylimääräiset asiakashyvitykset koskien kesä-elokuuta ja 
koulujen loma-aikoja 1.1.2021 alkaen Vihdin kunnanvaltuuston 9.11.2020 talousarviokäsittelyn 
mukaisesti.  Asiakasmaksujen taksasta lasten- ja nuorten lautakunta teki päätöksen 16.2.2021. 
 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu  
Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tarkoitetaan kokoaikaisella varhaiskasvatuksella vä-
hintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä vii-
koittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika ka-
lenterikuukauden ajalta. Hoitoaikaperusteisessa laskutuksessa tämä tarkoittaa kuukaudessa yli 
147 varattua tuntia. 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on 
1.8.2020 alkaen 288 €/kk. Saman perheen, ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasva-
tuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta 
maksusta. Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 27 €/kk. 

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen päivittäinen läsnäoloaika saa yhteensä jatkua yh-
täjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 9§). 
Vain vuorohoidossa lapsen aika varhaiskasvatuksessa voi ylittää 10 h/vrk. 
 
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu  
Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään, että lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa 
keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia koko-
aikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.  Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enemmän kuin 20 tun-
tia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, täytyy kunnan suhteuttaa maksu varhaiskasvatusaikaan. 
 
Vihdissä on ollut käytössä hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu 1.8.2018 alkaen 
Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu huoltajien ennalta varaamien tuntien 
perusteella.  Hoitoaika varataan allekirjoitetulla palvelusopimuksella koko toimintavuodeksi 1.8. 
- 31.7. Kesken kauden tuntirajoja tarkistetaan vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. 
Muutokseen huoltajien on sitouduttava vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Hoitoai-
kaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy siis huoltajien kanssa tehdyn palvelusopimuk-
sen perusteella siten, että huoltajat varaavat ennalta tarvitsemansa kuukausittaiset tunnit ja las-
kutus tapahtuu näiden ennakkovarausten perusteella. Jos käytetyt tunnit ylittävät varattujen 
tuntien määrän, laskutus tapahtuu ylityksen mukaisen asiakasmaksun mukaisesti. 
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Vihdin varhaiskasvatuksen asiakasmaksut: 
*Lapselle varattu hoitoa 0-84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % kokopäivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 147h/kk, peritään 100 % kokopäivämaksusta 
Esiopetuksen lisäksi: 
*Lapselle varattu hoitoa enintään 84 h/kk, peritään 60 % kokopäivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 84 h/kk ja enintään 105 h/kk, peritään 70 % koko päivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 105 h/kk ja enintään 147 h/kk, peritään 80 % kokopäivämaksusta 
*Lapselle varattu hoitoa yli 147 h/kk, peritään hoitomaksua 95 % kokopäivämaksusta 
 
Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan ja niitä suhteutetaan kuukauden 
arkipäivien lukumäärään. 
 
Kuukausittaiset tuntirajat arkipäivien lukumäärän mukaan laskettuna 

Tuntirajat  Arkipäiviä/kuukausi    

 18 19 20 21 22 23 

0-84h/kk 72 76 80 84 88 92 

yli 84- 105h/kk 90 95 100 105 110 115 

yli 105-147h/kk 126 133 140 147 154 161 

yli 147h/kk* 180 190 200 210 220 230 

*max 10h/päivä       
 
Ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta jokaisen huoltajan kanssa tehdään sopimus lapsikoh-
taisesta varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta, jonka pohjalta maksu määräytyy seuraavasti: 

Perheen 
koko 

Perheen bruttotuloista vä-
hennettävä euromäärä/tu-
loraja 

Jäljelle jäävästä erotuk-
sesta päivähoitomaksu 
% 

Korkein maksu, jos tulot 
yli 

2 2798 10,7 5485 

3 3610 10,7 6297 

4 4099 10,7 6786 

5 4588 10,7 7275 

6 5075 10,7 7761 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta on 189€. 

 

Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan tau-
lukon osoittamalla prosenttiluvulla 10,7 %. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina. 
 
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Varhaiskasvatuksessa toimintavuosi alkaa 1.8. ja 
päättyy 31.7. Maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasva-
tuksessa ennen 1.9.  Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos lapsi aloittaa 1.9. tai sen jälkeen, niin 
maksu peritään koko toimintavuodelta. 
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 Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peri-

tään varhaiskasvatuksen alkamispäivästä sovittuun irtisanoutumispäivään asti. Varhaiskasvatus-
paikka irtisanotaan kirjallisesti, ilmoitus irtisanoutumisesta toimitetaan päiväkodinjohtajalle. 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytyminen 
Hoitosuhteen alkaessa huoltajan on toimitettava tulotiedot asiakasmaksun määrittämiseksi tai 
ilmoitettava tuloselvityskaavakkeella korkeimman asiakasmaksun hyväksyminen. Lapsen asia-
kasmaksu määräytyy samassa taloudessa asuvien henkilöiden ansio- ja pääomatulojen sekä ve-
roista vapaiden tulojen perusteella. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitu-
lona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  Lapsen tuloja voivat 
olla perhe-eläke, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon elatusavut.   
 
Perheen kokoon lasketaan samassa taloudessa asuvat henkilöt ja heidän alaikäiset lapsensa. Jos 
lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yh-
dessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on vä-
estötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain 
(661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan 
alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.  
 
Poissaolopäivien vaikutus maksuun 
Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä lapsen varhaiskasvatusmaksuissa. 

• Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peri-
tään puolet kuukausimaksusta. 

• Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairautensa johdosta vähintään 11 toimintapäivää 
kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Koskee myös osa-aikaisia. 

• Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua 
ei peritä tältä kuukaudelta. 

• Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen 
ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004, 9 luku, 7). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhais-
kasvatuspaikkaan kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. 

• Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään asiakasmaksussa poissaolot 
varahoitotilanteissa, mikäli vanhemmat järjestävät lastensa varahoidon itse. 

• Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (1.6. - 31.8.) varhaiskasvatuspaikan ei-
vätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä varsi-
naisen asiakasmaksun lisäksi puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annetun lain mu-
kaan määräytyvästä kuukausimaksusta tai vähintään puolet 27€/kk:ssa perittävästä mak-
susta.  

 
Varhaiskasvatuspaikan peruminen ennen varhaiskasvatuksen alkua 
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä 
paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen 
varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. 
 
Asiakasmaksujen tarkistus 
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Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksitarkistuksiin. Asiakasmaksut tarkis-
tetaan kaikilta perheiltä kahden vuoden välein. 
Maksu tarkistetaan myös silloin, kun: 

• perheen maksukyky olennaisesti muuttuu 

• perheen olosuhteet muuttuvat 

• lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu 

• maksu osoittautuu virheelliseksi 
Huoltajan tulee ilmoittaa muutokset päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen toimistosih-
teerille. 
 
Mikäli huoltaja ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen määräpäivään mennessä, perheen 
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrät-
tyä maksua ei korjata takautuvasti. Mikäli tulot muuttuvat olennaisesti tai perheen koko muut-
tuu kesken toimintavuoden, huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tulotiedot. Tulojen 
muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta kun tiedot on vastaanotettu. Jos maksun 
määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, 
maksu voidaan oikaista takautuvasti. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viran-
omaisilta. Asiakkaan suostumuksesta tulotiedot voidaan tarkistaa tulotietorekisteristä. 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö voi huoltajan kirjallisen hakemuksen perusteella ja päiväkodin johta-
jan puoltamana, myöntää 25 % alennuksen asiakasmaksuista elatusvelvollisuuden tai toimeen-
tuloedellytysten perusteella.  Täysi vapautus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta anotaan kir-
jallisesti varhaiskasvatuspäälliköltä. Tähän vaaditaan huoltajan kirjallisen hakemuksen lisäksi 
Kelan antama toimeentuloselvitys tai velkaneuvojan lausunto. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perintä  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos asiakas-
maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään lainmukainen viivästyskorko. Varhais-
kasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. 
 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, ota yhteys 
varhaiskasvatus@vihti.fi 
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