
Pyhäjoen kunta 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU 1.3.2017  

 
Varhaiskasvatuksessa on käytössä 1.3.2017 alkaen tuntiperusteinen laskutus oheisen 
taulukon mukaisesti. 

Hoidontarve eli varattu hoitoaika 
kuukaudessa 

Maksuprosentti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 
maksuista 

0 - 60h/kk 40 % 

61 - 105h/kk 60 % 

106 - 125h/kk 75 % 

126 - 149h/kk 90 % 

150h/kk -> 100 % 

 

Perusopetuslain mukainen esikoulu on maksutonta, eikä näin ollen vaikuta hoitotuntien 
määrään. Näiden yhteydessä järjestettävä aamu- ja iltapäivähoito ovat maksullisia. 
Esikoululaisten osalta varhaiskasvatuksen maksu peritään taulukon mukaan. Kunnan 
tekemän erillispäätöksen mukaan myös ykkösluokkalaiset ovat samojen maksuperusteiden 
piirissä, mikäli tarve on sekä aamu- että iltapäivähoidolle.  
 
 
HOITOSOPIMUS 
 
Huoltajat tekevät etukäteen hoitosopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista 
hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Huoltajat valitsevat millainen tuntimäärä kuukaudessa 
vastaa heidän perheensä tarpeita. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit 
arvioidaan. Jos kuukausittaisissa hoitomäärissä on vaihtelua, pitää hoitotuntien määrä valita 
suurimman tuntimäärä perusteella. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena 
ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa 
toteutuneiden varhaiskasvatustuntien hintaa. 
 
Sopimus tehdään toistaiseksi. Suosituksena on, että sopimus tehdään vähintään kolmeksi 
kuukaudeksi kerralla. Jos huoltajalla on tarvetta muuttaa maksuluokkaa, tulee tehdä uusi 
sopimus. Ilmoitus asiasta tehdään päivähoitotoimistoon muutosta edeltävän kuukauden 
loppuun mennessä.  
 
Jos lapsen hoitoajoista ei laadita hoitosopimusta lapsen hoidon alkamiskuukauden aikana, 
hoito laskutetaan korkeimman maksuprosentin mukaan. 

MAKSUN MÄÄRÄ 

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun 
ajan perusteella.  

Korkein lapsikohtainen kuukausimaksu on 290 €.  oisesta lapsesta peritt    maksu on 
enint  n 90 prosenttia ensimm isen lapsen maksusta.  euraa ien lasten maksu on e elleen 
20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  



Pienin perittävä maksu on 27 euroa. 

 
 

Perheen 
koko  

 uloraja, brutto €/kk 
1.3.2017  

Maksuprosentti Enimmäismaksun 
bruttotuloraja 

2  1915 11,5 4437 

3  1915  9,4 5000 

4  2053  7,9 5724 

5  2191  7,9 5862 

6  2328  7,9 5999 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, asiakasmaksun määräämisen perusteena 
olevaa tulorajaa korotetaan 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

Pienin perittävä maksu on 27 euroa. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain 
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella 
on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
(661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden 
kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. 
 
 
TILAPÄISEN HOIDON MAKSU  
 
Tilapäisestä päivähoidosta on kyse, kun lapsi on kunnallisessa päivähoidossa ja lapsi tarvitsee 
satunnaisesti päivähoitoa enintään 5 päivää / kuukausi.  
 
Tilapäisen kokoaikaisen hoidon (yli 7h) maksuna peritään 16 euroa/päivä ja tilapäisen osa-
aikaisen hoidon (alle 7h) maksuna peritään 10 euroa/päivä. Sama maksu peritään kaikilta 
tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta. 
 
 
KUUKAUSIMAKSUN PERIMINEN   
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan periä kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista 
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy 
heinäkuun lopussa. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on 
alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.  
 
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa 
varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään 
kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten 
varhaiskasvatuspäivien määrästä, peritään maksu kuitenkin 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä 
laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. 
 
Koska päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista otetaan käyttöön kesken toimintavuoden 
esitetään 31.7.2017 asti, että hyvityskuukausi myönnetään heinäkuun osalta mikäli lapsella 
on ollut etukäteen ilmoitettuja vapaapäiviä kaksi neljäosaa kuukausimaksun perusteena 
olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. 



 
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään 
toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. 
 
 
MAKSUN PERIMINEN POISSAOLON OSALTA   
 
Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on 
sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden 
aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan 
poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.  
 
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen 
ajan. Mikäli lapsen sisarukset ovat myös poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan, 
heiltä ei myöskään peritä maksua.  
 
Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna 
peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
 
PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄ MAKSU 
 
Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa 
varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen 
varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan 
määräytyvästä kuukausimaksusta. 
 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta 
sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain 
mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei 
lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta 
kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta. 
 
Perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajilta peritään hoitomaksu, mikäli perhe on 
varannut varahoidosta hoitopäiviä, mutta ei kuitenkaan käytä niitä.  
 
 
MAKSUHYVITYKSET     
 
Kesä-, heinä- ja elokuussa päivähoitomaksu hyvitetään ennalta ilmoitettujen (5.5. mennessä) 
lapsen lomapäivien ajalta. Mikäli lomia ilmoitetaan määräajan jälkeen, hyvityksiä ei 
myönnetä.  
 
Perhepäivähoidossa hyvitetään huoltajille hoitajan poissaolosta, mikäli vanhemmat eivät 
varaa lapselleen hoitoa varahoitopaikasta. 
 
 
 


