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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu lakeihin 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:ään. Laeissa säädetään mm. 

varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista. 

Perheen kokoon huomioidaan saman talouden henkilöt 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset 

lapset. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain 

yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kir-

joilla. 

Tuloselvitys tulee tehdä varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun men-
nessä 

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun 

huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. 

Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin 

lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden loma-

raha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vä-

hennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosi-

asiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi 

joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peri-

tään korkein maksu. Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys 

varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä. 

Kaupungilla on oikeus tarkistaa perheen tietoja digi- ja väestötietorekisteristä, Kelalta, tulorekis-

teristä ja muilta viranomaistahoilta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) annetun 

lain 17 §:n mukaisesti. 

Perheen koko määrittää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajan 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenteri-

kuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on kesä- tai heinäkuu edellytyksellä, 

että lapsen varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. 

Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lap-

sikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä.  

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle maksulle: 



 

 

 

 

Perheen koko, 

henkilöä 

Tuloraja€/kuu-

kausi 

Maksuprosentti Vähimmäisbruttotuloraja 

korkeimmalle maksulle 

2 2 798 € 10,7 5 485 € 

3 3 610 € 10,7 6 297 € 

4 4 099 € 10,7 6 786 € 

5 4 588 € 10,7 7 275 € 

6 5 075 € 10,7 7 762 € 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tu-

lorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta voi saa sisaralennuksen 

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja 

käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 288 € kuukaudessa. Ikä-

järjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan 

määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta 

lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä per-

heen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman 

lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sovitun tuntivälyksen perusteella 

Maksu määritellään ja peritään sovitun tuntivälyksen perusteella. Varhaiskasvatuksen alkaessa 

tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli tuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. So-

vittujen tuntien toteutumista tarkastellaan varhaiskasvatuspaikassa. Tuntivälystä voidaan muut-

taa pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein (poikkeuksena työllistyminen, lomautus, työn 

päättyminen). Tuntimuutoksissa tulee ottaa yhteys varhaiskasvatuspaikkaan. 

Maksutonta esiopetusta on 84 h kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 55 % tai 65 %. 

Sovittu tuntivälys /kk Asiakasmaksu prosenttia  

korkeimmasta maksusta 

Enintään €/kk 

1 – 84 tuntia 55 % 158 € 

85 – 107 tuntia 65 % 187 € 

108 – 130 tuntia 80 % 230 € 

131 – 150 tuntia 90 % 259 € 

151 tuntia tai enemmän 100 % 288 € 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksuun vaikuttaa varhaiskasvatuspäivien määrä 

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään maksua 



 

 

 

19 € päivältä riippumatta varhaiskasvatuspäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tila-

päisessä varhaiskasvatuksessa olevilta sisaruksilta. 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu 

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen varhaiskas-

vatussuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta. 

Poissaolojen vaikutus perittävään asiakasmaksuun 

• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden 

toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. 

• Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toi-

mintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 

• Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina 

päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 

• Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysra-

hakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasva-

tuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava 

varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamis-

päivää. 

• Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alenne-

taan kuukausimaksua siten, että se vastaa varhaiskasvatussuhteen voimassaoloaikaa. 

Maksuhyvityksiä voi saada koulujen loma-aikoina ja ajalta 1.6.–31.8. 

Maksuhyvitystä saa koulujen loma-aikoina ja kesäkuukausina ajalta 1.6.–31.8. ennalta ilmoite-

tuista kokonaisista poissaolopäivistä seuraavasti: 

• Hoidontarve on 108 tuntia tai enemmän 

Maksuhyvitys tulee kaikista ennalta ilmoitetuista hyvityspäivistä loman aikana. 

• Hoidontarve on 85–107 tuntia 

Hyvitettävät ja varattavissa olevat tunnit lasketaan 107 tunnista. 

• Hoidontarve 0–84 tuntia 

Hyvitettävät ja varattavissa olevat tunnit lasketan 84 tunnista. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan tietojen muuttuessa 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 

10 %), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu 

tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös 

on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tai puutteellisiin 

tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.  

Mikäli perhe ei toimita tulotositteita, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrä-

tään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toi-

mitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.  

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi Palveluohjaus- ja 



 

 

 

kehittämisyksikköön asiakasmaksusihteereille, joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mi-

käli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tulo-

rekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta toimittaa tulotietojaan asiakasmaksun 

määrittämistä ja tarkistamista varten. 

Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko sähköisen asioinnin kautta tai tietojenmuutos/ irtisa-

nomislomakkeella päiväkodin johtajalle perheen kokoon ja lapsen varhaiskasvatuksen tarpee-

seen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin-, sähköposti- ja nimenmuutokset.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Sovitun tuntivälyksen mu-

kainen maksu laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä. 

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos 

maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava pe-

rintätoimistolle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.  

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan 

Kerhon toimintavuosi on elokuusta toukokuuhun. Kerhomaksu peritään kuukausimaksuna, 

poissaoloista ei hyvitetä. Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan: kolme kertaa 

viikossa kokoontuvasta kerhosta maksu on 66 €/kk, kaksi kertaa viikossa kokoontuvasta ker-

hosta 44 €/kk ja kerran viikossa kokoontuvasta kerhosta 22 €/kk. Perhekerhon maksu on 6 

€/kerhokerta ja tilapäisen kerhon maksu on 6,50 €/lapsi/kerhokerta. 

Lisätietoja saa asiakasmaksusihteereiltä 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä asiakasmaksusihteerien yhteystiedot 

saa Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasva-

tus/maksut-ja-palveluseteli tai varhaiskasvatus.asiakasmaksut[at]jyvaskyla.fi. Ethän laita henki-

lötunnuksia sähköpostiviestiin tietoturvasyistä. 
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