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KAKSIVUOTISEN ESIOPETUSKOKEILUN 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 

(1503/2016). Asiakasmaksut ovat voimassa toistaiseksi.   

 

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 
Kuukausimaksu määräytyy lapsen varhaiskasvatusajan, perheen koon ja tulojen mukaan. Ko-

koaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on nuorimman lapsen osalta enintään 

288 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. 

 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuk-

sessa, on ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen 

asiakasmaksu enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta 

määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen 

muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lap-

sen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.  

 

Varhaiskasvatusajan vaikutus asiakasmaksuun  

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huo-

mioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta (Taulukko 2).  

 

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 

määräytyy samoin periaattein kuin esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatusmaksu. 

Lukuvuonna 2021 kokeilu kohdistuu vuonna 2016 syntyneisiin lapsiin.  Perusopetuslain mu-

kainen esiopetus on maksutonta. Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatuksella, jolloin asia-

kasmaksu määräytyy Taulukon 1 mukaisesti ajalla 1.8.2021 - 3.6.2022. Ajalla 4.6. - 31.7.2022 

esiopetusikäisen lapsen asiakasmaksu määräytyy Taulukon 2 mukaisesti. 

 

 

Taulukko 1: asiakasmaksu ajalla 1.8.2021 – 3.6.2022 
 

keskimääräinen viikoittainen  
varattu varhaiskasvatusaika 

osuus kokoaikaisen varhais-  
kasvatuksen kuukausimaksusta 

kuukausimaksu  
enintään 

maksuton esiopetus 4 h/pv  
+ enintään 20 tuntia  

60 % 173 € 

maksuton esiopetus 4 h/pv  
+ yli 20 tuntia 

80 % 230 € 

 

 

 

 

 



Taulukko 2: Asiakasmaksu ajalla 4.6.-31.7.2022 
 

keskimääräinen viikoittainen  
varattu varhaiskasvatusaika 

osuus kokoaikaisen varhais- 
kasvatuksen kuukausimaksusta 

kuukausimaksu  
enintään 

enintään 20 tuntia 60 % 173 € 

21–34 tuntia 80 % 230 € 

vähintään 35 tuntia 100 % 288 €    

 

 

Perhekoon vaikutus asiakasmaksuun 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olo-

suhteissa elävät henkilöt sekä molempien kanssa samassa taloudessa elävät alaikäiset lap-

set. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena 

olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

 

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

yhdessä kunnassa, määrätään asiakasmaksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona 

lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasva-

tusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.  

 

Tulojen vaikutus asiakasmaksuun 

Asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa 

olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen huolta-

jansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 

elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausit-

taiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keski-

määräinen kuukausitulo. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016 §11) mukaan 

asiakasmaksun määräämisessä huomioidaan myös mm. maksettu elatusapu tai saatu ela-

tusapu/-tuki.  

 

Taulukko 3: Perhekoko ja tulorajat asiakasmaksua määrättäessä 
 

Perheen koko,  
henkilöä 

Tuloraja Maksuprosentti 
Korkein maksu,  
jos tulot enemmän kuin 

2 2798 € 10,7 % 5485 € 

3 3610 € 10,7 % 6297 € 

4 4099 € 10,7 % 6786 € 

5 4588 € 10,7 % 7275 € 

6 5075 € 10,7 % 7762 € 

 

Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun: Vä-

hennä kuukausituloista perhekoon mukainen tuloraja ja laske jäljelle jäävästä summasta 10,7 

% mukainen osuus. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Esim. nelihenkinen 

perhe, kuukausitulot 5000 euroa: (5000 - 4099) x 0,107 = 96 euroa. 

 

 

 

 

 



Tuloselvitys 

Tuloselvitystä ei tarvitse tehdä, mikäli perhe on antanut suostumuksensa varhaiskasvatus-

ajan mukaisen korkeimman kuukausimaksun perimiseen toistaiseksi. Tarvittaessa tuloselvi-

tys tehdään sähköisesti osoitteessa www.kirkkonummi.fi/lomakkeet. Tuloselvityslomakkeen 

voi myös tulostaa ja toimittaa liitteineen osoitteeseen Kirkkonummen kunta, Varhaiskasvatus, 

PL 20, 02401 KIRKKONUMMI. 

 

Tuloselvitys tulee tehdä viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin lapsen var-

haiskasvatus on alkanut. Jos tuloselvitystä ei anneta, lapsesta peritään korkein kuukausi-

maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä asiakasmaksua ei korjata takautuvasti. 

 

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen 

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä perheen toimeentuloedelly-

tysten tai huoltajan elatusvelvollisuuden perusteella.  Maksun alentaminen tai perimättä jättä-

minen perustuu sosiaalityöntekijän puoltoon. 

 

ASIAKASMAKSUN LASKUTUS 
Kuukausimaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta aloituspäivästä al-

kaen enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana, kun varhaiskas-

vatus on alkanut viimeistään kuluvan toimintavuoden elokuussa. Maksuton kuukausi on hei-

näkuu. 

 

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasva-
tuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alka-
mista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet määrätystä kuukausimaksusta. 
 
Asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen, ja se erääntyy seuraavan kuu-
kauden viimeisenä arkipäivänä. Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaan. 
Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle voidaan järjestää toimintavuoden aikana kaksi kehittämis-

päivää. Näiltä päiviltä ei peritä asiakasmaksua, mikäli huoltajat ovat etukäteiskyselyssä ilmoit-

taneet järjestävänsä lapsen varhaiskasvatuksen itse. Näinä päivinä ei järjestetä esiopetusta, 

mutta lapsi voi tarvittaessa osallistua varhaiskasvatukseen.  

 

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun 

Kuukausimaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta seuraavia poikkeuksia lu-

kuun ottamatta: 

- Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toiminta-
päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

- Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukau-
den toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.  

- Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausva-
kuutuslain (1224/2004 9 luku 7§) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. 

- Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kaikki kalenterikuukauden 
toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin 
läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu. 
 

Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa heti sairauden alettua päiväkotiin.  Isyysrahajaksosta tulee 

ilmoittaa päiväkodin johtajalle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua. 

 



Jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä 

kahta (2) viikkoa ennen, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puo-

let lapselle määrätystä kuukausimaksusta. Mikäli lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voi-

daan peruuttamatta/käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet pienimmästä 

perittävästä kuukausimaksusta. 

 

Asiakasmaksu varhaiskasvatuksen päättyessä 

Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kuukautta ennen varhaiskasva-

tustarpeen päättymistä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti päiväkodin johtajalle.  Laskutus 

päättyy varhaiskasvatuksen päättymispäivään.  

 

ASIAKASMAKSUN TARKISTAMINEN 
Asiakasmaksu on tarkistettava, kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun on 

ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet. 

Maksu tarkistetaan myös silloin, kun lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai kun maksu osoit-

tautuu virheelliseksi. Asiakasmaksun muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuu-

kauden alusta, jolloin tiedot on vastaanotettu kunnan toimipisteessä. 

 

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut huoltajien antamiin vir-

heellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Päätöksente-

kijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta. 

 

POIKKEUKSET VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISSA 
Perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin aloittavan lapsen asiakasmaksu määrätään 

esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaisesti. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuk-

seen jo 5-vuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä oppivelvollisuu-

desta ja erityisestä tuesta. 

 

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta siltä osin kuin lapsen 

erityishuolto-ohjelmassa on määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio lapsen erityishuolto-

suunnitelmasta tai vammaispalvelun lausunnosta varhaiskasvatuksen järjestäjälle osoittee-

seen Kirkkonummen kunta, Varhaiskasvatus, Kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, PL 20, 

02401 Kirkkonummi. 

 

TILAPÄISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU 
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu on 30€ /lapsi/varhaiskasvatus-

päivä. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää enintään viisi päivää kuukaudessa. 

 

LISÄTIETOJA 
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

 

Kirkkonummella 7.4.2021 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 
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