
Juvan kunta, varhaiskasvatus 
 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2022  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
(1503/2016) ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti. 
 
 
PERHEKÄSITE JA TULOT 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen 
kanssaan yhteistaloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista 
etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturma-
vakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rin-
tamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena 
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta 
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä 
lasten kotihoidon tukea. 
 
 
PERHEEN KOKO 
 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien 
alaikäiset lapset. 
 
 
KUUKAUSIMAKSU  
 
Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat 
varhaiskasvatuksen laajuus, perheen tulot ja perheen koko. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon 
mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.  
 
Mikäli tuloselvitystä ei ole saatu, maksuksi määritetään laissa säädetty korkein maksu. Jos perhe 
toimittaa tuloselvityksen ilman pätevää syytä myöhässä ko. kuukauden laskutuksen jälkeen, 
maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. 
 
 
 
 
 



Maksuprosentit ja vähimmäistulorajat: 
 
Perheen Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun Alimman maksun 
koko   tuloraja tuloraja 

1-2 2913 €  10,70 5670 € 3175 € 

3 3758 €  10,70  6515 € 4020 € 

4 4267 €  10,70 7024 € 4529 € 

5 4777 €  10,70 7534 € 5039 € 

6 5284 €  10,70 8041 € 5546 € 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa 
tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Kokoaikaisen maksun määrittäminen: 

Perheen koko, henkilöä    =  perhekoko 

Bruttotulot    

- muut alle 18-v. lapset, ______ x 197 €, yht. -   
 (mikäli perheen koko on suurempi kuin 6) 

- perhekoon mukainen tuloraja  -   

= jää  =  €  x  10,70 / 100 

 =  €, pyöristys lähimpään  
       euromäärään 
 
Korkein maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 295 e/kk nuorimmasta varhaiskasva-
tuksessa olevasta lapsesta. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on 
40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 e/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä 
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 e/kk. Alin perittävä lapsikohtainen 
maksu on 27 e/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. 
 
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain 
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on 
väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta 
kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. 
 
 
KUUKAUSIMAKSUN TARKISTAMINEN 
 
Maksut tarkistetaan kerran vuodessa toimintakauden alkaessa. Maksua tarkistetaan myös silloin, 
kun perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %), perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen 
laajuus muuttuu tai voimassa olevat säädökset muuttuvat. Jos maksun tarkistamista vaativa 
muutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden, maksua tarkistetaan muutoskuukautta 
seuraavan kuukauden alusta.  
 



Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Kaikista maksuun 
vaikuttavista muutoksista on perheen ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon. 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät 
tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen 
ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Maksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat 
säädökset tai päätökset muuttuvat. 
 
 
VARHAISKASVATUKSEN TUNTIRAJAT JA MAKSUPROSENTIT 
 
0 - 42 h/kk  30 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta (enintään 89 e/kk) 
43 - 84 h/kk  60 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta (enintään 177 e/kk) 
85 - 116 h /kk  70 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta (enintään 207 e/kk) 
117 – 146 h/kk  85 % kokoaikaisesta kuukausimaksusta (enintään 251 e/kk) 
147 h – h/kk  100 % eli kokoaikainen kuukausimaksu (enintään 295 e/kk) 
 
Sovittu tuntimäärä voi ylittyä vain satunnaisesti, tällöin ylittäviltä tunneilta peritään toteutuneen 
tuntimäärän mukainen maksu. Toisen ylityksen jälkeen on tarkasteltava, onko perheellä tarve 
muuttaa tuntimäärää. Huoltajien tehtävä on seurata toteutunutta tuntimäärää DaisyFamilyssa. 
 
Tuntirajavalinnan muutokset tehdään kalenterikuukauden alusta alkaen, vähintään kahdeksi 
kalenterikuukaudeksi. Jos muutosilmoitus tehdään määräaikaisena, on sen jälkeen tehtävä uusi 
muutosilmoitus määräajan jälkeiselle ajalle. Muutoshakemus on oltava eDaisy-asioinnissa 
viimeistään edellisen kuukauden 25. päivänä. 
 
DaisyFamilyssa varatuttua ja lukittua varhaiskasvatusaikaa ei voi käyttää myöhemmin. 
 
Esioppilaat ja koululaiset osallistuvat pääsääntöisesti apip-toimintaan.  

 
Jos esioppilas tarvitsee apip-toiminnan lisäksi vuorohoitoa, määrätään tuntirajavalinnan 
mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, joka sisältää sekä vuorohoidon päiväkodissa että 
apip-toiminnan sen aukioloaikana. 

 
Jos koululainen tarvitsee apip-toiminnan lisäksi vuorohoitoa, apip-toiminta perii apip-
toiminnan maksun, joka sisältää sekä apip-toiminnan sen aukioloaikana että vuorohoidon 
päiväkodissa maanantaista perjantaihin. Viikonlopuilta tai juhlapyhiltä peritään tilapäisen 
varhaiskasvatuksen päivämaksu varattujen päivien mukaisesti. 
 
Kyläkoulujen esioppilaan tai 1.-2. luokan oppilaan ollessa varhaiskasvatuksessa esiopetuksen tai 
koulun lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään. 
 
 
POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN 
 

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään 
toteutuneen tuntimäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. 



Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Mikäli lapsen varhaiskasva-
tus on kestänyt koko toimintakauden, on heinäkuu maksuton kuukausi. 
 

Sairauspoissaolo: 
- Jos lapsi on sairaana kaikki kalenterikuukauden päivät, kuukausi on maksuton 
- Jos lapsi on sairaana vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, maksu on puolet 

kuukausimaksusta 
 

Isyysrahakausi: 
- Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa, mutta oikeus 

samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa 
isyysrahakauden aikana. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava 
varhaiskasvatuksen toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua 
aloituspäivää. Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on 
kotona isyysrahakaudella alentamalla kuukausimaksua lapsen poissaoloaikaa 
vastaavasti. 

 
Muu poissaolo: 

- Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden ja poissaolosta on 
ilmoitettu etukäteen, maksu on puolet kuukausimaksusta.  

 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta perittävä maksu: 

- Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhais-
kasvatuspaikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen 
varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta. 

 
 
TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS 
 
Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu vain satunnaiseen tarpeeseen. Jos tarve on 
säännöllinen, on se valinnainen kotihoidon tuen kanssa. Tällöin maksu määritellään kuukausi-
maksuna.  
 
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta (satunnaisesti enintään 5 pv/kk) perittävä maksu on 
15,00 e/pv yli 5 tunnin päivästä ja 9,00 e/pv enintään 5 tunnin päivästä. Kotihoidon tukea 
saavasta lapsesta maksu on 20,00 e/pv yli 5 tunnin päivästä tai 12,00 e/pv enintään 5 tunnin 
päivästä. 
 
 
LASKUTUS 
 
Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, 
maksusta lähtee huomautus automaattisesti laskutusjärjestelmästä. Jos laskua ei ole makseta 
huomautuksen jälkeenkään, maksu lähtee perintään. Perintätoimien jälkeen, maksu lähtee 
ulosottoon. 
 
Saatavat ovat ulosottokelpoisia ilman eri tuomiota.  


