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Varhaiskasvatuspalvelut    

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin.  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503 

 
Tässä laissa säädetään maksun määräytymisen perusteista sekä maksun määräämisen perusteena olevista 
tuloista.  

 
Lain mukaan kunta voi päättää maksun määräytymisestä silloin kun lapsi tarvitsee 20 h – 35 h varhaiskasva-
tusta viikossa. Raahen kaupungin opetuslautakunta on päättänyt 8.2.2017 § 7 seuraavat tuntirajat: 

 

Lapselle varattu varhaiskasvatusaika 
kuukaudessa 

Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausi-
maksusta 

yli 151 h tai yli 35 h viikossa 100 % 

126-150 h 90 % 

106-125 h 80 % 

86-105 h 70 % 

66-85 h tai noin 20 h viikossa 60 % 

alle 65 h 50 % 

 
Esiopetuksessa olevia lapsia koskee lisäksi seuraava taulukko esiopetuksen aikana: 
 

Lapselle esiopetuksen lisäksi varattu 
varhaiskasvatusaika kuukaudessa 

Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausi-
maksusta 

30 h 35 % 

 
Maksun määräytyminen 
Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 

• perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin/ kuukausi 

• määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella 

• määrätään varatuista tunneista tehdyn sopimuksen mukaisesti 
 
Sähköisesti ilmoitettujen tuntien tulee olla tuntirajataulukkoon perustuvan sopimuksen mukaiset. Mikäli 
tunteja varataan sähköisesti enemmän kuin sopimuksessa on sovittu, maksu peritään sähköisesti ilmoitettu-
jen tuntien mukaisen korkeamman maksuluokan mukaisesti. Mikäli ylitys on toistuvaa, tehdään uusi maksu-
päätös korkeamman maksuluokan mukaan. 
 
Maksuja tarkastellaan toimikauden alkaessa sekä perheen taloudellisen tilanteen, perhekoon tai varhaiskas-
vatuksen tarpeen muuttuessa tai mikäli maksu on osoittautunut virheelliseksi. Mikäli perhe ei ilmoita tulo-
tietojaan, peritään korkein maksu. Maksu korjataan korkeintaan kuukausi takautuvasti, mikäli tulotietojen 
toimittaminen on laiminlyöty.   Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa esimerkiksi 
toimeentuloedellytysten perusteella.  
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Maksua ei määritellä erikseen molemmille huoltajille, mikäli lapsi asuu kahdessa osoitteessa. Maksu määrä-
tään sen perheen tulojen mukaisesti, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukaan osoite. Poikkeuksena 
on tilanne, jossa vain toinen huoltaja tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspalveluita. Tällöin maksu määritellään 
tämän huoltajan perheen tulojen perustella.  
 
Perheen koko 
Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. 
 
Perheen tulot 
Perheiden tulee toimittaa ajankohtaiset tulotiedot varhaiskasvatuspalveluihin asiakasmaksun määräämistä 
varten sähköisesti, eDaisyn kautta. 
 
Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa 
sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot.  
 
Tuloksi lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lo-
marahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat 
olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suorite-
tut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. 
 
Kuukausimaksu 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kerran kuukaudessa ja se peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista 
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lap-
sen varhaiskasvatus on alkanut 31.8. mennessä edellisenä vuonna.  Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy 
myös perheen muuttaessa kunnasta toiseen.  
Maksu peritään 12 kalenterikuukaudelta, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuu-
kausina eikä hänellä ole riittävästi ennalta ilmoitettuja poissaoloja (kolme neljäsosaa kuukausittaisten var-
haiskasvatuspäivien määrästä). 
 
Kuukausimaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Korkein perittävä maksu on 295 €. Jos 
lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, sitä ei peritä. Maksun loppusumma pyöristetään eu-
roihin. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeudenpäätöstä. 

 
Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit: 

Perheen henkilömäärä Tuloraja euroa/kk Korkein maksuprosentti 

2 3874 10,7 

3 4998 10,7 

4 5675 10,7 

5 6353 10,7 

6 7028 10,7 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 
262 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
  

mailto:kirjaamo@raahe.fi


 

Raahen kaupunki  |  PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe 
Vaihde +358 8 439 3111  |  Y-tunnus 1791817-6 |  kirjaamo@raahe.fi  |  www.raahe.fi 

 
 
Sisarusalennus 
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin varhaiskasvatuspalveluita käyttävä lapsi. Ikä-
järjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lap-
sesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. 
 
Esiopetuksessa oleva lapsi 
Esiopetus, jota järjestetään 700 h/ vuosi, 19 h/ viikko, on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhais-
kasvatus on maksullista. Perheet valitsevat tuntitaulukoista esiopetuksen lisäksi tarvitsemansa tuntimäärän.  
 
Mikäli lapsi tarvitsee koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuspalveluita niin, että kuukaudeksi varattu tunti-
määrä ylittyy, peritään ko. kuukaudelta maksu tuntien mukaisesta tuntirajataulukon kohdasta (ks. tuntiraja-
taulukko). 
 
Varhaiskasvatusmaksuja tarkistetaan: 

• Perheessä huoltajan / huoltajien tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/-10 %) esim. työttömyys, 
uusi työpaikka jne., muutoksista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspalveluihin  

• Kunta tai valtio tekee muutoksia laskentaperusteisiin 

• Varhaiskasvatuksen tarve muuttuu 

• Opiskelijoiden kesätyöansiot huomioidaan kesäajan varhaiskasvatuksen maksussa 

• Mikäli tulotiedot on ilmoitettu virheellisesti. Maksu voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta 

• Perheen kokoon tulevat muutokset on ilmoitettava varhaiskasvatuspalveluihin 

• Perhe voi hakea maksualennusta/-vapautusta, päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö 
- Maksuton varhaiskasvatus myönnetään, mikäli lapsen varhaiskasvatus on määritelty lapsen erityis-

huolto-ohjelmassa, josta tieto toimitettu varhaiskasvatuspalveluihin 
- Maksuton varhaiskasvatus myönnetään määräajaksi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on lastensuojelun 

avohuollon tukitoimi (neuvonpito) 
- Maksuton varhaiskasvatus 20 h/vk voidaan myöntää koulujen toiminta-ajoiksi lapsen kasvua ja kehi-

tystä koskevin erityisperustein niille lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta huoltajien työstä 
tai opiskelusta johtuen. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu huoltajien työstä tai opiskelusta joh-
tuvaksi, maksu määrätään asiakasmaksukäytännön mukaisesti. 

 
Poissaolot 
Varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä kiinteä kuukausimaksujärjestelmä.  
 
Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuspaikasta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenteri-
kuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. 
 
Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei tältä kuukau-
delta peritä lainkaan. 
 
Mikäli lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua peri-
tään puolet kuukausimaksusta.  

 
Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, lapsella ei 
ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa ko. päivinä, eikä maksua peritä ko. päiviltä. Tieto isyysvapaasta 
tulee toimittaa varhaiskasvatuspalveluihin. 
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Peruuttamatta jättäminen 
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhais-
kasvatuspalveluissa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alka-
mista, voidaan periä puolet kuukausimaksusta. 
 
Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka lomien aikana, eikä sitä peruta, voidaan peruuttamatta jätetystä 
varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. Perheiltä, joilta ei mene kuukausimaksua voidaan 
periä puolet pienimmästä maksusta eli 14 €. 

 

Muita yleisperiaatteita varhaiskasvatuksesta perittävistä maksuista 
Varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, peritään maksu toteutuneiden tun-
tien / päivien mukaan, mukaan luettuna sairas- ja muut poissaolopäivät. 
 
Perhepäivähoidossa olevien lasten osalta: Mikäli vanhemmat eivät varaa lapselleen hoitoa varahoitopaikasta 
hoitajan loman ajalle, kyseinen aika hyvitetään maksusta. Mikäli varahoito on varattu, mutta sitä ei käytetä, 
maksu menee normaalin käytännön mukaisesti. 
 
Tilapäisesti varhaiskasvatuspaikassa oleva lapsi: 
  

- väliaikaista, äkillistä hoidontarvetta varten 
- varhaiskasvatus ei saa olla pääsääntöisesti työstä johtuvaa ja jatkuvaa  
- enintään 5pv/kk, mutta mikäli tarve on joka kuukausi, muuttuu tarve pysyväksi ja varhaiskas-

vatuspaikka myönnetään 
- varhaiskasvatusta tarjotaan arkisin klo 8–16 välisenä aikana 
- varhaiskasvatusta voidaan tarjota henkilöstötilanteesta riippuen; ei saa ylittää henkilöstön ja 

lasten suhdelukua 
 

• kokopäivä 29 € / päivä 

• alle 5 h/ päivä 14 € / päivä 

 

Avoimen varhaiskasvatuksen maksut 
Avoimesta varhaiskasvatuksesta peritään 40 € / lukukausi/ lapsi 

 

Lisätietoja 
Toimistosihteeri: 
Maisa Haapakoski   
maisa.haapakoski@raahe.fi 
puh. 044 439 4377 
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