
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKASTUS JA 
ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.8.2020 ALKAEN 
 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuslain asiakasmaksuista lain 
(1503/2016) 16§:n perusteella annetun. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein. 
Edellinen indeksitarkistus astui voimaan 1.8.2018.  
 
Elokuun 1. päivänä vuonna 2020 voimaan astuu seuraava indeksikorotus. 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen 
varhaiskasvatuksen vieritetyn ajan perusteella. 
 
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 
1.8.2020 alkaen enintään 288€. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä 
asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 144€. Alin perittävä 
kuukausimaksu on 27€. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6§ mukaan, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 
enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 § mukaan ja 
määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 
keskimäärin 35 tuntia viikoittain, voidaan myös periä kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu. Jos 
lapsi on enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on 
suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.  
Varhaiskasvatuksen maksua alentava tekijä on otettava huomioon myös perusopetuslain 
mukainen maksuton esiopetus. 
 
Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta 
voidaan määrätä kunnan päättämä maksu. 
 
TULORAJAT 
 
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa lain 5§:n 
2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat 
ovat 1.8.2020 lähtien seuraavat: 
 
Perheen koko Tuloraja euroa / kk Korkein maksu % 
2  2136  10,7 
3  2759  10,7 
4  3129  10,7 
5  3502  10,7 
6  3874  10,7 
 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä nostetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 
144 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 1.8.2020 alkaen. 
 
MAKSU PERUSTUU BRUTTOTULOIHIN 
 
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua 
määrittäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen yhteistaloudessa, avoliitossa tai 
avioliitonomaisessa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 
vapaat tulot. Maksettu lomaraha (5% bruttopalkasta kuukautta kohti) lisätään tuloksi. 
 



Tulotiedot pitää ilmoittaa ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Jos tietoja ei ole toimitettu 
ajoissa, tehdään maksupäätös enimmäismaksun mukaan. Lähetettyä laskua ei peruta, jos 
tulotietoja ei ole pyynnöstä huolimatta toimitettu. 
 
SISARUSTEN MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Jos perheessä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, 
huomioidaan tämä varhaiskasvatusmaksua määrättäessä. Perheen nuorimman lapsen maksu voi 
enimmillään olla 288€ kuukaudessa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa. 
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan 
määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin 
seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 
 Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen 
perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 
 
PALVELUN TARPEEN PERHE VOI VALITA 
 

Hoitoaika 
päivittäin 
käytettynä 

keskimäärin 

Kokonaishoitoaika 
           viikossa 

keskimäärin 

kokonaishoitoaika 
kalenterikuukaudessa 

Maksu % 
kokopäivähoidon 

maksusta 

Maksu / kk 
enintään 

4 h 20 h 84 h 60 % 173€ / kk 

5 h 25 h 85-125 h 71 % 204€ / kk 

6 h 30 h 126-146 h 86 % 248€ / kk 

7 h 35 h 147 h- 100 % 288€ / kk 

 
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUN TARKISTAMINEN 
 
Maksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden (1.8.-31.7.) alussa. Maksua tarkistetaan myös, 
mikäli perheen yhteen lasketut bruttotulot muuttuvat olennaisesti ( +/- 10%), huoltajien tulee 
viipymättä ilmoittaa kirjallisesti  toimikauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan 
vaihdos, opiskelu, avio /avoero tms). Palvelusopimuksen muutoksista ilmoitetaan lapsen 
hoitopaikkaan ja kaikista maksuun vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti 
varhaiskasvatuksen esimiehille. Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden 
alusta, kun kirjallinen ilmoitus muutoksesta on saapunut. Jos maksun määräämistä koskeva 
päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista 
taannehtivasti enintään vuoden ajalta. 
 
POISSAOLOT  
   
Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää 
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa 
johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä. 
Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin 
peritään aina täysi kuukausimaksu. 
 
Urjalan kunta järjestää kaikille kunnallista perhepäivähoitoa käyttäville lapsille varahoitopaikan 
hoitajan poissaolojen ajalle. Jos vanhemmat järjestävät itse lapsen hoidon hoitajan työstä poissa 
ollessa, hyvitetään perheille hoitomaksu niiltä päiviltä. Hyvityksen edellytyksenä on, että 
järjestelyyn sitoutuu toimintakaudeksi kerrallaan. Sopimus voidaan purkaa ja perheelle 
järjestetään varahoitopaikka, mikäli hoitajalla on pitkä poissaolo tai perheen tilanne olennaisesti 
muuttuu. Maksuton päivä ei synny, jos hoitajan vapaapäivä aiheutuu lapsen poissaolosta tai perhe 
on sitoutunut käyttämään varahoitoa. 
 
 
  



HEINÄKUUN MAKSU 
 
Varhaiskasvatuksen maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu 
voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa 
päivähoidosta muun syyn kuin sairauden takia yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien 
kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos voimassa oleva 
hoitosuhde on aloitettu viimeistään edellisen vuoden elokuun aikana. 
 
LOMA-AJAT 
 
Kesä-heinäkuun varhaiskasvatuksen asiakasmaksu jätetään perimättä, jos lapselle ei varata eikä 
lapsi käytä varhaiskasvatusta kesä- ja heinäkuussa. Poissaolosta pitää ilmoittaa viimeistään 
saman vuoden huhtikuussa tarkoitusta varten olevalla lomakkeella. 
 
VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA LOPPUMINEN 
 
Irtisanominen varhaiskasvatuksesta tehdään kirjallisesti joko erillisellä lomakkeella tai 
sähköpostilla. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken 
kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen ajan mukaan. 
 
Lisätietoja:    Maksuasiat, palvelusihteeri Päivi Nummi, paivi.nummi@urjala.fi 
 p. 040 335 4238, ma-ti 11.00-12.00 
 Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo, riitta.rajoo@urjala.fi p. 040 335 4315 
 Päiväkodin johtaja Noora Kylliö, noora.kyllio@urjala.fi, p. 040 335 4317 
 Laukeelan päiväkoti, paivakoti@urjala.fi 
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