
   

   

 

 
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 alkaen 
 
Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n. 
Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu 
on 295 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 28 euroa. 
 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan 
samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään 
tulorajaan 197 € kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta. 
 
Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset (bruttotulot lomarahat huomioiden) ansio- ja 
pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. 
 
Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin 
varhaiskasvatuspalveluita käyttävä lapsi. Toisesta lapsesta maksu on 40% nuorimman lapsen 
maksusta. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. 
Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen 
perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 
 
Maksun määräytyminen: 

Perheen 

koko 

Tuloraja /   

kuukausi 

Maksuprosentti Bruttoraja 

korkeimmalle maksulle 

2 2 913 € 10,7 5 670 € 

3 3 758 € 10,7 6 515 € 

4 4 267 € 10,7 7 024 € 

5 4 777 € 10,7 7 534 € 

6 5 284 € 10,7 8 041 € 

  
Varhaiskasvatusaika sovitaan viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus. Mikäli etukäteen varatut tunnit ylittyvät, tuntiperusteista sopimusta muutetaan. Arkipyhien 
alle jäänyttä sovittua hoitopäivää ei voi siirtää toiselle päivälle.  
 

Tuntiperusteinen varhaiskasvatusaikavaraus/ maksut: 

Varhaiskasvatusaika 

/ viikko 

Varhaiskasvatusaika 

/ kuukausi 

(kuukausituntiraja 

valittavissa vain 

vuorotyötä* tekeville) 

% tulojen 

mukaisesta 

kuukausimaksus

ta 

Ylin maksu / 

euroa/kk 

20 t / vko enint.  86 t/  kk 60 % 177 € 

27 t / vko enint.115 t / kk 70 % 207 € 

34 t / vko enint.149 t / kk 85 % 251 € 

35 t / vko 

tai enemmän 

150 t / kk 

tai enemmän 

100 % 295 € 

 
*Vuorotyöksi katsotaan klo 18-06 välinen työaika sekä viikonloppu 
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LASKUTUS 

 
Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen palveluita käyttävien tulee palauttaa tuloselvityslomake. 
Lomakkeella on mahdollisuus valita, kuinka huoltajien tulotiedot kaupungille toimitetaan. Tulotietojen 
perusteella määritellään varhaiskasvatusmaksut. Tulotietojen toimittaminen on asiakkaan vastuulla.  
 
Tuloselvitys on jätettävä sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Mikäli 
tuloselvitystä ei toimiteta tai se myöhästyy, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Maksua 
ei korjata takautuvasti. Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan seuraavan kuun aikana. Laskusta on 
mahdollisuus tehdä e-laskusopimus verkkopankissa. 
 
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. 12 kuukausi (heinäkuu) on 
maksuton, mikäli lapsi on ollut hoidossa koko toimintakauden (1.8. - 31.7.). 
 
Kuukausimaksu peritään aina kokonaisuudessaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:  
Ei maksua, jos lapsi on poissa sairauden takia kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät 
Puolet kuukausimaksun määrästä, jos lapsi on sairauden vuoksi poissa enemmän kuin 10 
toimintapäivää / kk. Tai lapsi on poissa muun syyn takia kaikki toimintapäivät / kk. Lyhyemmät 
poissaolot eivät vaikuta kuukausimaksuun. 
Päivämaksu jos varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden 

Näin lasket suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun: 
(perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu (korkein maksu 295 
euroa). Esim. 4 henkinen perhe: (5000€ - 4267€) x10,7 % = 78 € / lapsi. 
 
 

Toimintakauden aikaisista tuntimuutoksista tulee aina olla yhteydessä 
aluepäällikköön. Muista muutoksista esim. työpaikan vaihdos, osoitteen muutos, ero, uusi avio- / 
avoliitto, perhekoon muutos ilmoitetaan erillisellä muutoslomakkeella. Lomake löytyy kaupungin 
kotisivuilta, kohdasta varhaiskasvatus. 
 
 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
  
Toimistosihteeri: Tiina Yritys 040 662 3684 (maksupäätökset ja laskutus)  
Varhaiskasvatuksen johtaja: Kaisa Haapaniemi 040 554 9523 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@alavus.fi 
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