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LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 

1.8.2018 alkaen 

 

PERUSTEET 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on 

tarkistettu sosiaaliala- ja terveystoimen hintaindeksillä. 

Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 

1.8.2018 alkaen 289 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan 

lapsen korkein perittävä maksu on 145 €/kk.  

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €/kk. 

Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään. 

Täysi kuukausimaksu peritään, mikäli lapsi käyttää yhdenkin läsnäolopäivän kuukauden aikana. 

Kuukausimaksu peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. 

Toimintavuosi alkaa aina 1.8 ja päättyy 31.7. Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuun aikana, on 

seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Jos hoito alkaa 1.9 tai sen jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuu on 

maksullinen. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta peritään maksu lain varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuista 10 § mukaisesti.  

Maksua peritään niin kauan kunnes varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan. Mikäli päivystysajalle varattua 

varhaiskasvatusta ei ole peruttu, peritään puolet kuukausimaksusta koskien myös maksutonta heinäkuuta. 

Lapsista, joille ei tulojen mukaan muodostu kuukausimaksua, voidaan periä puolet pienimmästä 

perittävästä maksusta. 

Jos perhe on muuttanut Orivedelle kesken toimintakauden ja lapsi on ollut aiemmassa kotikunnassaan 

varhaiskasvatuksen piirissä yhtäjaksoisesti elokuusta lähtien, on seuraavan vuoden heinäkuu Orivedellä 

maksuton (perheen huolehdittava todistus edelliseltä asuinkunnalta). 

 

PERHEKÄSITE JA TULORAJAT 

Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista mukaan perheen kokona otetaan huomioon samassa taloudessa 

avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien 

puolisoiden alaikäiset lapset. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. 

Varhaiskasvatuksen kuukausittainen asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan 

ylittävästä tulosta taulukossa olevan prosentin mukaisesti. Taulukossa näkyy myös korkeimmat 

yhteenlasketut bruttotulot, joiden kohdalla ko. perhekoolle määräytyy korkein asiakasmaksu: 
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perheen koko varhaiskasvatusmaksun 

tuloraja €/kk 

(tämä summa 

vähennetään ensin 

yhteenlasketuista 

bruttotuloista) 

maksu - % kun yhteenlasketut 

bruttotulot ovat 

vähintään tämän 

suuruiset, maksu on 

korkein 289 €/kk 

2 2102 10,7 4803 

3 2713 10,7 5414 

4 3080 10,7 5781 

5 3447 10,7 6148 

6 3813 10,7 6514 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 

1.8.2018 lähtien 142 €:lla jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

Näin voit laskea itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun: 

(perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu/kk.  

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 

Korkein kokopäivähoitomaksu yhdestä lapsesta on 289 €/kk. Jos perheen tulot jäävät maksimituloja 

pienemmiksi, lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu taulukon mukaisella %:lla. Ikäjärjestyksessä 

seuraavan lapsen maksu on aina 50 % nuorimmaisen kokopäivähoidossa olevan lapsen maksusta, korkein 

maksu on 145 €. Jokaisesta seuraavasta lapsesta korkein asiakasmaksu on 58 €/kk, joka on 20  % 

nuorimman lapsen kokopäivähoitomaksusta. 

Esimerkki hoitomaksun laskemisesta 

4 hengen perhe, jossa molemmat lapset ovat hoidossa: perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 5000 €/kk;  

5000 - 3080 = 1920, 1920 x 10,7 % =  asiakasmaksu 1. lapsesta on205 €/kk toisen lapsen asiakasmaksu 103 

€/kk. 

Huoltajat asuvat eri osoitteissa 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on vuoroviikoin vanhemmillaan ja käyttää 

varhaiskasvatusta molempien vuoroviikoilla, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka 

luona lapsi on virallisesti kirjoilla. Jos lapsi käyttää varhaiskasvatusta vain toisen vanhemman vuorolla, 

lasketaan hoitomaksu sen perheen tulojen mukaan, vaikka lapsi ei olisikaan kirjoilla hänen luonaan. Jos 

lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen 

molemmissa kunnissa. 

Asiakasmaksun perusteena olevat tulot 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy samassa taloudessa asuvan perheen yhteenlaskettujen 

kuukausittaisten bruttotulojen mukaan. Tulotiedot pitää toimittaa varhaiskasvatustoimistoon 

kaupungintalolle (Keskustie 23, Orivesi) kuukauden kuluessa siitä, kun varhaiskasvatus on alkanut. Mikäli 

tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varatun tuntimäärän mukainen korkein kuukausimaksu. Perhe voi 
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myös ilmoittaa varhaiskasvatushakemuksessa tai tuloselvityslomakkeella suostumuksensa korkeimpaan 

maksuun ilman tuloselvitystä. 

Tulona otetaan huomioon samassa taloudessa asuvien avio- tai avoliitossa sekä rekisteröidyssä 

parisuhteessa asuvien henkilöiden veronalaiset ansio-ja pääomatulot mukaan lukien lomaraha (5 % 

varsinaisesta palkasta) sekä verosta vapaat tulot. Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan tuloina 

huomioon viimeksi kuluneiden (6-12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, 

kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella 

suoritettavia sairaanhoito-ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, 

aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja 

matkakorvausta, KELA:n 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 ja lasten kotihoidon tukea. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 

muut vastaavat kustannukset sekä rahana suoritettu syytinki. Niiden maksamisesta on esitettävä 

hyväksyttävä selvitys. 

VARHAISKASVATUSVAIHTOEHDOT 

Tunnit maksuprosentti 

kokopäivähoidosta 

0-85h/kk osapäiväinen varhaiskasvatus maks.4h/pv, 

jompikumpi tai molemmat vanhemmat kotona 

50 % 

0-85h/kk kokopäiväinen varhaiskasvatus maks.10pv/kk, 

jompikumpi tai molemmat vanhemmat kotona  

50 % 

0-85h/kk 50 % 

86-120h/kk 70 % 

121-140h/kk 80 % 

141-155h/kk 85 % 

156-170h/kk 90 % 

yli 170h/kk 100 % 

esiopetus + varhaiskasvatus maks 50h/kk 30 % 

esiopetus + varhaiskasvatus yli 50h/kk 50 % 

vuorohoitoa tarvitseva koululainen maks 50h/kk, 

(enintään 9 vuotiaaksi asti) 

30 % 

vuorohoitoa tarvitseva koululainen yli 50h/kk, (enintään 

9 vuotiaaksi asti) 

50 %  
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Äkillistä, tilapäistä hoitoa tarvitsevalla perheellä on mahdollisuus saada lapselle hoito maksimissaan 5 pv/kk 

joko kokopäiväisenä 18 €/pv tai osapäiväisenä maksimissaan 5 tuntia päivässä 9 €/pv. 

 

MUUTOSTEN HAKEMINEN VARHAISKASVATUSTARPEEN MUUTTUESSA 

Varhaiskasvatustarpeen muuttuessa, on muutosta haettava kirjallisesti etukäteen varhaiskasvatuksen 

muutoslomakkeella (Oriveden kaupungin internet sivuilla). 

 

POISSAOLOT VARHAISKASVATUKSESSA 

Pääsäännön mukaan varhaiskasvatuksesta peritään aina täysi kuukausimaksu poissaoloista huolimatta 

seuraavin poikkeuksin: 

1. Asiakasmaksu puolitetaan, jos lapsi on ollut sairaana vähintään 11 toimintapäivää 

kalenterikuukauden aikana 

2. Asiakasmaksu puolitetaan, jos lapsi on ollut pois muun kuin sairauden takia koko 

kalenterikuukauden 

3. Asiakasmaksua ei peritä, jos lapsi on sairautensa takia poissa kaikki kalenterikuukauden 

toimintapäivät 

4. Perhepäivähoidossa olevan lapsen kuukausimaksua hyvitetään niiden päivien osalta, jolloin 

huoltaja on itse järjestänyt lapsen hoidon perhepäivähoitajan työstä poissaolon vuoksi 

 

VARHAISKASVATUKSEN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN 

Varhaiskasvatuksen alkaessa laskutus alkaa kirjallisella päätöksellä myönnetystä varhaiskasvatuspäivästä ja 

vastaavasti hoidon päättyessä laskutetaan todelliseen viimeiseen varhaiskasvatuspäivään asti. 

Irtisanoutuminen pitää tehdä kirjallisena hoitopaikkaan etukäteen (tehdään varhaiskasvatuksen 

muutoslomakkeella). Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.  

 

LASKUTUS 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa. Eräpäivä on pääsääntöisesti 

seuraavan kuukauden viimeinen pankkipäivä.  

Mikäli todellinen varhaiskasvatuksen tarve on jonakin kuukautena vähäisempää kuin alun perin on varattu, 

peritään maksu kuitenkin varatun varhaiskasvatusajan mukaisesti. 

Jos todelliset läsnäolotunnit ylittävät sovitut tunnit, maksua nostetaan maksuohjeen mukaiseen ylempään 

kuukausimaksuun sen kalenterikuukauden alusta, jolloin ylitys on tapahtunut. Uusi maksu on voimassa 

vähintään 3 kuukautta. 
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Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, saadaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 16 §:n mukaan periä vuotuista viivästyskorkoa  

eräpäivästä lukien enintään korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Asiakasmaksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia siten kuin verojen ja maksujen 

täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 

Oriveden kaupunki on ulkoistanut maksumuistutusten lähettämisen ja perinnän Intrum Justitian 

perintätoimistolle (mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä siirtyy laskujen jatkokäsittely 

Intrumille). 

ASIAKASMAKSUJEN TARKISTUS 

Aina varhaiskasvatustarpeen, perheolosuhteiden (esim. perheeseen syntyy vauva) tai tulojen muuttuessa 

on tehtävä kirjallinen muutosilmoitus varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella. 

Asiakasmaksujen yleinen tarkistus tapahtuu pääsääntöisesti kunkin alkavan toimintavuoden elokuussa. 

Tulorajat on sidottu ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan joka toinen vuosi elokuun alusta. 

Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntö muuttuu, voidaan maksu tarkistaa kesken 

toimintavuoden. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu tarkistetaan myös silloin, kun perheen asiakasmaksun perusteena 

olevat bruttotulot muuttuvat +/- 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. 

Asiakasmaksun muutosta on haettava kirjallisesti viimeistään edellisen kalenterikuukauden aikana 

varhaiskasvatuksen muutoslomakkeella. Muutoshakemuksen liitteet on mahdollista toimittaa myöhemmin 

sopimuksen mukaan. 

Asiakasmaksupäätöstä ei kuitenkaan muuteta 1-2 kk:n aikaisiin tulonmuutoksiin, vaan tulonmuutosten 

tulee olla vähintään 3 kuukauden mittaiset. 

 

 

      

 

 

Osoite: Varhaiskasvatustoimisto, Keskustie 23, 35300 Orivesi Puhelin: Vaihde (03) 565 560 00  

s-posti: sukunimi.etunimi@orivesi.fi  

Jussi Lintunen, varhaiskasvatuksen johtaja 050 552 6246  

Hilkka Keskinen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 050 574 0685  

Satu-Maarit Salonen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 040 133 9246  

Mari Valkeejärvi, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 040 133 9248  

Markku Puputti, Eräjärven koulun rehtori 050 361 1738  

Ulla Ärrälä, toimistosihteeri 050 461 7733 


