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Korkein maksu ja sisaralennus 
 
Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatukseen vara-
tun ajan perusteella prosenttiperusteisesti. Korkein maksu on 288 € kuukaudessa lasta kohden ja alin 
maksu 27 € lasta kohden. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatus-
palveluja käyttävä lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia en-
simmäisen lapsen maksusta eli enintään 115 € /kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % 
nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. 
 

Yli 35 h/vko, yli 140 h/kk 100 % 

21 – 35 h/vko,  81 h -140 h/kk  80 % 

enint. 20 h /vko, enint. 80 h/kk,  60 % 

 
                     Eio         Maksuttoman esiopetuksen (20 h/vko) lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta perittävä 

maksu 
 

yli 25/vk, yli 100 h/kk 80 % 

yli 20h/vko - enint 25 h/vko,   
yli 80 -  enint 100 h/kk 

65 % 

enint. 20 h/vko, enint 80 h/kk   50 % 

 
Lapsen hoitoajat on ilmoitettava etukäteen edellistä viikkoa edeltävänä sunnuntaina kello 24:00 men-
nessä. 
 
Varhaiskasvatus, jota annetaan klo 18.00 - 06.00 välisenä aikana, on vuorohoitoa. 
 
Kuukausimaksu 
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1. elokuuta ja 
päättyy seuraavana vuonna 31. heinäkuuta.  

 
 Asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai 

arvioitujen tulojen perusteella. Jos huoltajat eivät ilmoita tulojaan hoidon aloittamisesta seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä, kunta voi määrätä enimmäismaksun.     

 
 Hoit Maksun määrääminen toistaiseksi ja maksun tarkistaminen 
 
maks          Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun  
 
tarki            1 perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %:n muutos) 
 2 on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat    
                       muuttuneet   
, ma            3 lapsen palvelun tarve muuttuu  
                   4 maksu osoittautuu virheelliseksi    
 
. Ma Kohtien 1 – 3 muutoksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian päiväkodinjohtajalle. Palvelun 

tarpeen muutoksesta on ilmoitettava kuukauden 15. päivään mennessä, jolloin palvelun tarpeen 
muutos huomioidaan kuukauden alusta. Tuloissa tapahtuvat muutokset huomioidaan pääsääntöisesti 
seuraavan kuukauden alusta. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. 

 
 Maksupäätös voidaan oikaista, mikäli se osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määrääminen on 

perustunut perheen antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautu-
vasti enintään vuoden ajalta. 

 
 
 
 



 
Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen 

 Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista 
toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien perusteella. Maksunalentamisesta päättää var-
haiskasvatuspäällikkö. 
Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityis-
huolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuol-
lon tukitoimeksi. Perheen tulee esittää erityishuolto - ohjelma tuloselvityksen yhteydessä. 
 
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen 
Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen 
varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.   

 
Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta 

• lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalente-
rikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta 

• lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä 

• lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, maksuna peritään 
puolet kuukausimaksusta 

• maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 
tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. 

Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. 
 

Maksamattomat hoitomaksut 
 Mikäli perheessä ilmenee maksuvaikeuksia, pyydämme kääntymään päiväkodinjohtajan puoleen. 
 
 Kesäajan maksuperusteet 
 Asiakasmaksu laskutetaan kesä-, heinä- ja elokuussa palveluvalikosta varattujen tuntien mukaan 

kuukausimaksuna. Mikäli lapsi on poissa koko kuukauden varhaiskasvatuksesta (kesä-, heinä- tai 
elokuu), ei asiakasmaksua peritä. 

 
 HUOM!  Opiskelijoiden lasten maksua ei muuteta kesäkuukausien osalta. 
   

Perhekoko ja tulot 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

 
Tuloina otetaan huomioon 

 Päätettäessä asiakasmaksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot (mm. lomaraha, metsätulot) sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, 
otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Ve-
ronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vas-
taavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan 
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 

 
Tuloina ei oteta huomioon  
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansanelä-
kelain lapsikorotusta, opintotukilain mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen pe-
rusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutus-
tukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaeläkelaitoksen kun-
toisuusetuisuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoi-
don tukea 

 
 



Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon 
 Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon 

   * suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä 
rahasyytinki. 
 
Tulojen selvittäminen 
Kaikista ilmoitetuista tuloista täytyy olla tosite. 
 
Tulorajat ja maksuprosentit 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräy-
tyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausimaksusta.  
 

 Perheen koko          Tuloraja euroa/kk      Korkein maksu %     Näillä tuloilla korkeim- 
                                                                                                                       paan maksuluokkaan 
                 2                               2798                 10,7             5485                                                
                             3                                3610                       10,7                           6297           
                             4                                4099                  10,7                           6786                      
                             5                         4588                 10,7                           7275                       
                             6                         5057                 10,7                           7762                        
 
 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 

144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
                    Savonlinnan kaupungissa voi ilmoittaa suostumuksensa korkeimpaan maksuluokkaan sähköisesti 

kotisivujen kautta päivähoidon asiakkaana tunnistautuminen. 
 

Esimerkkejä päivähoitomaksun laskemisesta  
 
 1     Yksinhuoltaja, jolla on yksi lapsi (perheen koko 2 henkilöä) ja kuukausituloa 2950 €, ei maksa-

lainkaan asiakasmaksua yli 140 h/kk kestävästä varhaiskasvatuksesta, koska summa jää alle   
        27 €:n.’ 
 
        Maksun suuruus lasketaan vähentämällä 2950 €:sta 2798 €:a, jäljelle jäävästä  
        152 €:sta lasketaan 10,7 % ja saadaan lapsen päivähoitomaksuksi 16,26 €: a ~ 16 €: a. 
 
2      Kahden huoltaja kolmen lapsen (perheen koko 5 henkilöä) asiakasmaksu on  
        5500 €:n suuruisilla kuukausituloilla 98 €:a kuukaudessa nuorimmasta lapsesta, seuraavasta 

lapsesta 40 % eli 39 €:a ja vanhimman lapsen 0 €:a, kolmelta lapselta yhteensä 137,00 €/kk 
 
 
        5500 € – 4588 € = 912 €, josta 10,7 % = 97,58 € ~ 98 € , 98 €:sta 40 % = 39,20 ~ 39,00 €:a ja 
        98 €:sta 20 % = 19,60 ~ 20,0 €:a eli 0 € koska alle 27 € olevaa maksua ei peritä. 
 

 Tilapäinen varhaiskasvatus 
Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta peritään 20 euroa hoitopäivältä hoidon kestoajasta 
riippumatta. Tilapäisen palvelun maksu peritään silloin, kun lapsen sijoituksen kesto on enintään 
kaksi viikkoa. 
 
Hoitosuhteen irtisanominen 

 Hoitosuhteen irtisanominen ilmoitetaan tietoedun kautta. 
 


