
Virtain kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 

Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 

perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulaki on muuttunut asteittain 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on 

alennettu korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja. Tämä vaikuttaa useiden perheiden 

asiakasmaksuihin alentavasti.  

Perheen koko ja maksuprosentti 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10.7 % perhekoon mukaisen tulorajan 

ylittävästä bruttokuukausitulosta. Maksun perusteena olevat tulorajat ovat 1.8.2022 alkaen: 

• Perhekoko 2: tuloraja 2913€, korkein maksu 5666 € tuloilla 

• Perhekoko 3: tuloraja 3758 €, korkein maksu 6511€ tuloilla 

• Perhekoko 4: tuloraja 4267 €, korkein maksu 7020€ tuloilla 

• Perhekoko 5: tuloraja 4777 €, korkein maksu 7530€ tuloilla 

• Perhekoko 6: tuloraja 5284 €, korkein maksu 8037€ tuloilla 

Varhaiskasvatusmaksun määrittäminen ja periminen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään perheen tulojen (veronalaiset ansio- ja 

pääomatulot sekä verosta vapaat tulot), perhekoon sekä lapselle valitun palvelun laajuuden 

mukaan. Perhekoolla tarkoitetaan samassa osoitteessa asuvia henkilöitä. 

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. 

Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan 

määrätä maksu, joka on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta 

lapsesta maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai 

useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista 

kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Maksu varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen 

aloituspäivämäärästä alkaen. Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen varhaiskasvatus päättyy kesken 

kalenterikuukauden, maksu määräytyy hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua 

pienempänä. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Mikäli hoito on 

alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuulta ei peritä maksua. 

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin vuosittain sekä silloin kun perheen 

maksun perusteena olevissa tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/- 10%), perheen koko muuttuu 

tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksua tarkistetaan myös, mikäli palvelun laajuus muuttuu. 

Asiakkaan on ilmoitettava kaikista maksun perusteena olevista muutoksista. Maksun 

viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen 

ilman oikeuden päätöstä. 

Korkein maksu on 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. 

Asiakkaalla on myös mahdollisuus hyväksyä korkein asiakasmaksu, jolloin tulotietoja ei tarvitse 

toimittaa. Mikäli tulotiedot puuttuvat, kunnalla on oikeus määrätä maksu korkeimman taksan 

mukaan. 



Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Maksuvaikeuksissa kannattaa olla yhteydessä 

taloussihteeri Henna Hämäläiseen. 

Virtain kaupungin varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteisen laskutuksen maksuluokat 

 

Maksuluokan 

nimi 

 

Tyyppi Alaraja 

h/kk 

Yläraja 

h/kk 

Hoito- 

maksu 

% 

Voimassaolon alkupvm 

Varhaiskasvatus 

0-86h/kk 

 

Tunti 

raja 

0 86 60% 1.2.2022 

Varhaiskasvatus 

87-115h/kk 

 

Tunti 

raja 

87 115 70% 1.2.2022 

Varhaiskasvatus 

116-149h/kk 

 

Tunti 

raja 

116 149 85% 1.2.2022 

Varhaiskasvatus 

150h/kk tai 

enemmän 

Tunti 

raja 

150 210 100% 1.2.2022 

 

 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntirajat ja maksuluokat 

 

Maksuluokan 

nimi 

 

Tyyppi Alaraja 

h/kk 

Yläraja 

h/kk 

Hoito- 

maksu 

% 

Voimassaolon alkupvm 

Esiopetusta 

täydentävä 

varhaiskasvatus 

0-80h/kk 

Tunti 

raja 

0 86 60% 1.2.2022 

Esiopetusta 

täydentävä 

varhaiskasvatus 

81-115h/kk 

Tunti 

raja 

87 115 70% 1.2.2022 

Esiopetusta 

täydentävä 

varhaiskasvatus 

116h/kk tai 

enemmän 

Tunti 

raja 

116 130 85% 1.2.2022 

 

Esiopetusikäisen lapsen esiopetusaika 4h on maksutonta, eikä sitä lueta mukaan 

varhaiskasvatustuntien laskentaan. Suositus lapsen päivittäiselle hoitopäivän pituudelle on enintään 

10 tuntia. 

Daisy ohjelma toimii kuukausirajojen mukaan. 

Varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle. 

Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi vähentää 

käytettäviä tunteja. 

 



Vuorohoidossa olevan lapsen varhaiskasvatuksen maksu 

Varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin ja näistä päivistä kertyvät kuukausittaiset 

varhaiskasvatuksen toimintapäivät. Vuoropäivähoitoa järjestetään tarvittaessa myös 

viikonloppuisin. Nämä päivät lisäävät vuoropäivähoidon toimintapäiviä. Vuoropäivähoidossa 

olevalla lapsella tulee olla riittävä määrä vapaapäiviä kuukaudessa. Vuorohoitoa voi varata enintään 

23 päivää kuukaudessa. Mikäli lapsen hoitopäivä ylittää 10 tuntia, hoitopäivästä tulee 

laskennallisesti 2 hoitopäivää. 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu 

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa 

varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen 

alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan 

määräytyvästä kuukausimaksusta. 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi eivätkä peruuta, voidaan  

peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä 

kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty 

kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä 

varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7§:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta. 

Poissaolojen vaikutus 

Kuukausimaksu peritään kaikilta ennakkoon varatuilta hoitopäiviltä, myös satunnaisilta 

poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden 

maksun seuraavin poikkeuksin: 

• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden 

toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. 

• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää 

kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 

Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua. 

• Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi 

kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 

• Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta 

sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitetun isyysrahajakson ajan. 

• Kesäajalta 2022 on voimassa erillinen sivistyslautakunnan päätös maksuhyvityksistä, mikäli 

lapsi on yhtäjaksoisesti varhaiskasvatuksesta poissa vähintään 6 viikon ajan ja poissaolo on 

ilmoitettu tiettyyn päivämäärään mennessä 

Periaatteet asiakasmaksun laskemiseen 

Voitte laskea perheenne kokopäivähoidon maksun seuraavan mallin mukaan: 

• laskekaa perhekoko 

• katsokaa tuloraja/kk 



• jos perheenne jäseniä on enemmän kuin 6, lisätkää tulorajaan 197 euroa jokaista muuta 

perheenjäsentä kohden 

• vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne 

• ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin, 10,7% mukainen osuus=asiakasmaksu 

Yhteystietoja 

Varhaiskasvatustoimisto 

Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, puhelin 044-7151470 

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Jaana Jouttijärvi, puhelin 044-7151241 

Maksusuunnitelmat 

Rahatoimiston taloussihteeri Henna Hämäläinen, puhelin 044-7151235 


