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KUNNALLISET VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT SUONENJOELLA 

 
 
 

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2021 ALKAEN 

 
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettava asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja 
pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. 
 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 
Varhaiskasvatuspalvelusta maksettavaa asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään 
perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta 
seuraavien prosenttien mukaisesti: 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Näin lasket itse suuntaa antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon asiakasmaksun: (Perheen bruttotulot- 
tuloraja) x maksuprosentti = asiakasmaksumaksu (korkein maksu 288 euroa). Esim. 4 henkinen perhe, jossa 
bruttotulot 5000 €/kk: (5000€/kk - 4099€/kk) x 10,70 % = 96,41 € / kk.  

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU 

 
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 euroa. 
Sisaralennus: Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 
olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman 
lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään mää- 
räytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 
 
Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttavaa hoitomaksun suuruuteen.   
Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voidaan 
viikkotuntimäärää koskevaa sopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seurattaessa tasoitusjaksona 
käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa. 

   

SOVITTU HOITOAIKA: 
Maksu prosenttia 

kokopäivähoidon maksusta  

Esiopetukseen osallistuvan lapsen 
maksu esiopetuksen työpäivinä 

kokopäivähoidon maksusta 

EO+enintään 20 h/kk ei valittavissa 15 % 

enintään 20 h/vko 55 % 45 % 

alle 35 h/vko 80 % 65 % 

35 h/vko tai enemmin 100 % 100 % 

 
Sopimus tehdään hoitosuhteen alkaessa tai palvelutarpeen muuttuessa. Sopimus tehdään pääsääntöisesti 
vähintään kolmen kuukauden ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Jos sovittu viikoittainen hoitoaika 
enimmillään 1 kalenterikuukauden tasoittumisjaksolla ylittyy, peritään kyseisen kuukauden osalta ylitystä 
vastaava korotettu maksu. Mikäli ylitys toistuu, voidaan lapsi siirtää ylitystä vastaavaan hoitoaika- ja 
maksuluokkaan.  

 
 

perheen koko  tuloraja € / kk = 
maksu 0 € 

maksu % korkeimman maksun 
tuloraja = maksu 288 €/kk 

2   2 798 10,70 5 485 

3   3 610 10,70 6 297 

4   4 099 10,70 6 786 

5   4 588 10,70 7 275 

6   5 075 10,70 7 762 
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POISSAOLOJEN HUOMIOIMINEN 

 
• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta enemmin kuin 10 toimintapäivää 
kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. 
• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua 
peritä lainkaan. 
• Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden 
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi 
kuukausimaksu. 
• Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen 
voimassaoloajalta. 
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 
Heinäkuu on maksuton niille, jotka ovat olleet päivähoidossa yhtäjaksoisesti toimintavuoden 
alusta lukien. 

 

TULOSELVITYS JA MAKSUPÄÄTÖS 

 
Selvitys perheen tuloista annetaan sähköisesti eDaisy-asiointipalvelussa 
(https://suonenjoki.daisynet.fi/edaisy). Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut 
suostumuksensa ja hyväksyy korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Varhaiskasvatuksella on 
mahdollisuus tarkistaa annettujen tulotietojen oikeellisuus tarvittaessa tulorekisteristä, mikäli huoltaja on 
antanut tähän luvan. 
 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi. Maksua määriteltäessä 
otetaan perheen tulona huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat 
tulot. Lisäksi tulee ilmoittaa lapsen osalta mahdollinen elatusapu, elatustuki tai eläketulo. 
 
Maksupäätös perustuu tehtyyn tuloselvitykseen ja/tai mahdollisesti käytettyihin tulorekisteritietoihin. 
Tuloselvitys tehdään pääsääntöisesti eDaisy -sähköisen asiointipalvelun kautta. eDaisyn sähköisessä 
lomakkeessa on mainittu tiedot, jotka perheen tulee tässä yhteydessä ilmoittaa. Mikäli selvitystä ei ole 
tehty yhden kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta tai sähköisesti DaisyNet-järjestelmän 
kautta lähetetyn tulotietojen tarkistamispyynnön takarajaan mennessä, palvelusta voidaan määrätä 
korkein maksu. Korkeimman maksun ja mahdollisesti myöhemmin toimitettuun tuloselvitykseen 
perustuvan maksun erotusta ei palauteta.  
 
Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys pääsääntöisesti kerran vuodessa maksun tarkistamista varten. Maksu 
määrätään uudelleen myös toimintavuoden aikana, jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat. Olennaiseksi 
muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien bruttotulojen 10 % muutos. Muuttuneet tulotiedot tulee 
huoltajan/huoltajien ilmoittaa viivytyksittä. 
 
Maksupäätös voidaan oikaista, mikäli se osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määrääminen on 
perustunut perheen antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu korottaa takautuvasti enintään 
vuoden ajalta. 
 
Tuloina 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, Kelan 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta 
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten 
kotihoidon tukea, työntekijän kilometri- ja työkalukorvauksia. 
 
KAIKKI MUUT PERHEEN TULOT – MYÖS PÄÄOMA- JA VUOKRATULOT SEKÄ MAHDOLLISEN 
METSÄOMAISUUDEN HEHTAARIALA SEKÄ SIJAINTIKUNTA TULEE ILMOITTAA! 
 
Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja 
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki. 


