Päivitetty 5.1.2021

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN
MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2021
1. SÄÄDÖKSET
Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) muuttamisesta 5 §:n 2 ja
3 momentin sekä 8 §:n osalta on hyväksytty 17.12.2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti
asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

2. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
2.1. YLEISTÄ
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaisten ansio- ja pääomatulojen (bruttotulojen) sekä verosta vapaiden tulojen
perusteella.
Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät
vanhemmat ja muut huoltajat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien
alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella ja se on voimassa toistaiseksi.
2.2. VARHAISKASVATUSMAKSUJEN MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT
Hlöt
2
3
4
5
6

Tuloraja
2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

Maksuprosentti
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Maksu 288 €, jos tulot enemmän kuin
5 485
6 297
6 786
7 275
7 762

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa
1.8.2021 lähtien.

3. VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN
SELVITTÄMINEN
3.1. TULOT JOITA EI OTETA HUOMIOON
−
−
−

lapsilisä
lapsen kotihoidontuki, vammaistuki tai eläkkeensaajien hoitotuki
asumistuki

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Päivitetty 5.1.2021
ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
sotilasavustus ja rintamalisä
äitiysavustukset
opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
toimeentulotukena maksettava toiminta raha ja matkakorvaus
julkisesta työvoima - ja yrityspalvelusta annetun lain mukainen kulukorvaus
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
mukainen ylläpitokorvaus
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
opinnoista suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
perhehoidon kustannusten korvaukset

3.2. TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET
−
−

elatusvelvollisuuden perusteella maksettavat elatusavut, joiden maksamisesta on
toimitettu tosite
rahana maksettava syytinki

3.3. TULOJEN SELVITTÄMINEN
−
−
−

tulot tulee ilmoittaa kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta
kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava
tositteet
jos vanhemmat eivät toimita tulotositteita, määrätään korkein maksu

Ansiotulojen selvittämiseen voidaan käyttää:
− ansiolaskelmaa tai muuta selvitystä, josta näkyy kertymä
− selvitystä ennakonpidätyksen ja ennakon annon perusteista
− työnantajalle toimitettavaa verokorttia
− opiskelijan tulee toimittaa oppilaitoksen todistus opintojen kestosta
Yrittäjien tulojen selvittämiseen voidaan käyttää:
− selvitystä ennakonpidätyksen ja ennakon annon perusteista
− tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä
3.4. YHTEISHUOLTAJUUDEN VAIKUTUS LAPSEN VARHAISKASVATUSMAKSUUN
Maksu määrätään väestörekisterin mukaisen lähihuoltajan nykyisen perhekoon, tulojen ja
sovitun hoitoajan mukaisesti. Yhteishuoltajat sopivat itse maksun jakamisesta.

4. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN PERIMINEN
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on lapsikohtainen kiinteä kuukausimaksu, joka peritään
enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on
heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen
vuoden elokuussa.
Asikkalaan muuttavan perheen tulee ilmoittaa palvelusihteerille, mikäli lapsi on ollut

Päivitetty 5.1.2021
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muussa kunnassa toimintavuoden aikana, eikä siinä ole
yli kuukauden mittaista katkoa.
Varhaiskasvatusmaksu peritään varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta hoidon aloituspäivästä
alkaen. Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, varhaiskasvatusmaksu
peritään hoitosuhteen keston mukaan.
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä hoitopaikkaa
ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivää, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Viimeistään sunnuntaina klo 23.00 pitää ilmoittaa siitä viikon päästä maanantaina alkavat
hoitoajat ja suunnitellut poissaolot Päikky Huoltaja netti- tai mobiilisovelluksen kautta.
Tämän jälkeen sovellus lukittuu.
Varattuihin toimintapäiviin lasketaan mukaan läsnäolopäivien lisäksi myös etukäteen
varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot. Kuukausimaksu
perustuu perheen tekemään palvelusuunnitelmaan.
Päikky-järjestelmä on käytössä Asikkalan kunnassa 1.1.2022 alkaen.
Hoitoaikojen toteutumista seurataan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varattuun tai käytettyyn hoitotuntimäärään ja
laskutuksessa tullaan huomioimaan korkeampi tuntimäärä.
Jos lapsen palvelusopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika ylittyy kalenterikuukauden
aikana, Päikky-järjestelmä korottaa automaattisesti varhaiskasvatusmaksun käytetyn
varhaiskasvatusajan mukaiseen maksuportaaseen (huomioidaan suunniteltu+ toteutunut
aika). Korotettu maksu on voimassa ylityskuukauden ajan. Jos alimman perittävän maksun
raja (27 €) ylittyy varhaiskasvatusajan ylittyessä, peritään maksu ylityksestä myös lapsesta,
jonka normaali kuukausimaksu on 0 euroa.
Ylitysmaksu otetaan käyttöön 1.2.2022 alkaen.
Varhaiskasvatusaikaa valittaessa perheiden tulee huomioida palvelusuunnitelmaa tehtäessä,
että tuntimäärä on riittävä.
Hoitotuntien ylitys saa olla vain tilapäistä ja 3kk jälkeen tarkistetaan palvelusuunnitelma.
4.1. KUUKAUSIMAKSU
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin
osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Nuorimmasta lapsesta perittävä maksu on enimmillään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä
seuraavasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta eli enintään 115 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 euroa.
4.2. TUNTIPERUSTEINEN VARHAISKASVATUSMAKSU
Varhaiskasvatuspaikassa tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palvelun tarve.
Palvelusuunnitelma tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle
ennakkoon ja viimeistään kaksi viikkoa ennen uuden hoitoajan alkua. Tuntiperusteisen
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varhaiskasvatusmaksun määräytymisen perusteena ovat perheen kanssa sovitut
kuukausittaiset hoitotunnit ja maksun prosentuaalinen porrastaminen kokopäivähoidon
maksusta. Mikäli hoitotuntien määrää ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön
kolmen kuukauden seurannan jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo.
Varattu hoitoaika,
tuntia/kk
varhaiskasvatus
enintään 84 h
84–147 h
yli 147 h

Hoitomaksu, prosenttia
korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

60
80
100

173,00
230,00
288,00

4.2.1.Esioppilaan varhaiskasvatusmaksu
Perusopetuslain mukainen esiopetus otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksua alentavana
tekijänä 1.8.–31.5. Muulloin esiopetusikäisiltä peritään maksuperusteiden mukainen maksu.
Varattu hoitoaika,
tuntia/kk
(esiopetus+varhaiskasvatus)
esiopetus 84 h
esiopetus 84 h + varhaiskasvatus enintään 63 h
esiopetus 84 h + varhaiskasvatus yli 63 h

Hoitomaksu, prosenttia
korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

0

0

40

116,00

60

173,00

4.3. VUOROHOIDON MAKSUT
Vuorohoitoa on klo 18.00 – 06.00 välisenä aikana annettu varhaiskasvatus ja sen maksu
määräytyy tuntiperusteisesti samoin kuin muu varhaiskasvatus.
4.4. TILAPÄISEN HOIDON MAKSUT
Varhaiskasvatusta voidaan antaa tilapäisesti, jolloin lapselle ei myönnetä
varhaiskasvatuspaikkaa eikä se vaikuta lasten kotihoidon tuen saamiseen. Tilapäishoidon
tarve voi olla enintään 5 päivää kuukaudessa. Se ei ole toistuvaa ja sitä voidaan tarjota vain
silloin, kun hoitopaikoissa on tilaa. Tällöin maksuna peritään kokopäivähoidosta 20 €/päivä,
osapäivähoidosta (enintään 5 h) 15 euroa/päivä ja vuorohoidosta 25 €/päivä riippumatta
vanhempien tuloista.

5. HYVITYKSET VARHAISKASVATUSMAKSUSTA
5.1. LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET LAPSEN POISSAOLON JOHDOSTA
−

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

−
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Kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei
maksua peritä lainkaan.

−

Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

−

Jos lapsi on muusta syystä poissa hoidosta ja tarvitsee hoitoa vain yhden päivän
kuukaudessa, hoitomaksuna peritään koko kuukausimaksu

−

Kun lapsi on isyysrahajakson poissa hoidosta, tulee siitä ilmoittaa hoitopaikkaan ja
palvelusihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen alkamispäivää

5.2. MUUT HYVITYKSET
−

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusmaksua ei peritä, jos lapsi ei tarvitse varahoitoa
hoitajan työstä poissaoloaikana, eikä hoitoa ole tälle ajalle varattu.

−

Varatut hoidot laskutetaan maksuperusteiden mukaisesti. Jos varahoito on varattu,
eikä sitä peruuteta, peritään peruuttamatta jätetystä paikasta puolet
kuukausimaksusta.

−

Varahoito on peruttava viimeistään sunnuntaina klo 23 siitä viikon päästä alkavaan
hoitoon.

−

Päivä kotihoidossa varhaiskasvatusmaksua ei peritä, jos lapsi ei tarvitse hoitopaikkaa
vuosittain erikseen määriteltyinä päivystysaikoina. Ilmoitus hoitopaikan ottamisesta
ilmoitettava määräpäivään mennessä.

−

Lomapäivät (esim. kesä-, syys-, joulu- ja talviloma) eivät pienennä asiakasmaksua.

6. VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
6.1. VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN
−

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin.

−

Perheen asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain. Tarkistuksia tehdään myös, mikäli
perheen tulot olennaisesti muuttuvat (10 %), perheen koko muuttuu,
palvelusuunnitelma muuttuu tai mikäli voimassa olevat säädökset ja päätökset
muuttuvat.

−

Asikkalan kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja käsittelevillä on käyttöyhteys
KELA:n tietojärjestelmään, josta etuuksien vireilläolo- ja maksutiedot voidaan
tarkistaa ilman asiakkaan suostumusta. Järjestelmän käyttö perustuu sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 21 §.

−

Jos maksuvelvollinen on tyytymätön varhaiskasvatuksen maksupäätökseen, hänen
tulee ensin ottaa yhteyttä palvelusihteeriin itseoikaisua varten.
Varhaiskasvatuspäälliköllä on oikeus saattaa varhaiskasvatuksesta perittävää maksua
koskeva päätös asianomaisen toimielimen käsiteltäväksi. Vaatimus päätöksen
oikaisemisesta on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun maksuvelvollinen
on saanut päätöksestä tiedon.
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6.2. MAKSAMATTA JÄÄNEET VARHAISKASVATUSMAKSUT
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä siinä
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.
Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien enintään korkolain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun korkokannan mukaan.

7. VARHAISKASVATUSSUHTEEN IRTISANOMINEN
Varhaiskasvatussuhteen irtisanomiselle annetaan kuukauden ohjeellinen irtisanomisaika.
Mikäli varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen tarkoituksena on katkaista hoitosuhde esim.
kesän ajaksi ja käynnistää hoito uudelleen, tulee huomioida, että hoitopaikkaa ei tarvitse
järjestää ennen kuin 4 kuukauden kuluttua, koska hoidon tarve on ollut ennakoitavissa.

