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Salon varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
1.8.2022 alkaen  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
  

Opetuslautakunta on kokouksessaan 8.3.2022 § 16 päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 

1.8.2022 alkaen. Maksut ovat voimassa toistaiseksi.   

  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1503/2016 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:n sekä Salon kaupungin päätösten 

mukaisesti. Maksuttomasta esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).  

  

Maksuun vaikuttavat perheen koko, vähimmäistulorajat ja maksuprosentti   

seuraavasti:  

  

Perheen koko, Vähimmäistuloraja  Maksuprosentti Maksimitulot, 

henkilöä   (bruttotuloista     joilla korkein maksu  

   tehtävä vähennys)      
 

     2    2913       10,70  5671  

     3    3758       10,70   6516   
     4    4267       10,70   7025   
     5   4777      10,70   7535   
     6    5284       10,70   8042   
  

  

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut  

  

Korkein maksu varhaiskasvatuksessa on 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on   

28 euroa kuukaudessa. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.  

Korkein maksu määrätään perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta 

lapsesta. Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä 

varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta 

lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 

118 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määräytyvä maksu on enintään 20 % 

nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään 

määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 

maksua.  

  

Perheen koko  

Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 

elävät henkilöt ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos 

perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 

197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.  

  

Kun vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta  
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vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 

mukainen asuinpaikka, mikäli lapsella on hoidontarve tässä perheessä. Jos hoidontarve on vain ns. 

etävanhemman luona samassa kunnassa, tulee maksu määritellä kuitenkin etävanhemman perheen 

tulojen mukaan ja vain hoidossa olevan lapsen katsotaan kuuluvan etävanhemman perheeseen. 

Muutoin vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta tai 

huomioon ottamisesta esim. elatusavussa. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden 

kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.  

   

Perheen tulot  

Tuloina otetaan huomioon   

• Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat 

tulot (myös lomarahat). Huomioon otetaan myös hoidossa olevan lapsen omat tulot (elatustuet, 

eläkkeet). Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 

keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi 

toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot ja niitä korotetaan verohallituksen vuosittain 

päättämän prosenttimäärän mukaan. Metsätulot huomioidaan hehtaarien mukaan verohallinnon 

vahvistaman laskennallisena keskimääräisenä vuotuisena tuottona.  

  

Tulot, joita ei oteta huomioon  

• 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, Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista 

ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista 

kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, 

perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.  

  

Tuloista tehtävät vähennykset:  

• suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset sekä 

kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi rahana suoritettava etuus 

(=syytinki).  

  

Varhaiskasvatuksen alkaessa tulotiedot tai suostumus korkeimpaan maksuun toimitetaan sähköisten 

palveluiden kautta viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta.   

Kehotus tulotietojen toimittamisesta lähtee automaattisesti asiakastietojärjestelmästä perheen Tieto 

Edussa ilmoittamiin sähköposteihin, kun edellisten tulotietojen toimittamisesta on kulunut yli vuosi.  

Maksuja tarkistetaan huoltajien ilmoituksen perusteella myös kesken toimintakauden, mikäli 

perheen bruttotulot muuttuvat vähintään +/- 10 % tai perheen koossa tapahtuu muutoksia.  

Uusien tietojen perusteella tehdään maksupäätös, joka tulee voimaan ilmoitusta seuraavan 

kuukauden alusta.  

  

Tulotietojen toimittamisesta vastuu on varhaiskasvatuksen palvelun käyttäjällä. Mikäli tulo-  

tositteita ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu.   

Tehtyjä maksupäätöksiä ei myöhässä tulleiden tietojen perusteella oikaista takautuvasti. Tulotietoja 

ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun.  

  

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien 

antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.   

  

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon 

varhaiskasvatukseen etukäteen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.  
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Varhaiskasvatuspalvelun  
tuote  

Maksut  

• Varhaiskasvatusaika enintään 80 h/kk  

• Esioppilaat sekä maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen 
osallistuvat lapset, joiden täydentävän varhaiskasvatuksen aika keskimäärin 
enintään 80 h/kk.  

  

60 %  

• Varhaiskasvatusaika alle 140 h/kk  

• Esioppilaat sekä maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen 
osallistuvat lapset, joiden täydentävän varhaiskasvatuksen aika keskimäärin 
enintään alle 140 h/kk.  

80 %  

• Varhaiskasvatusaika vähintään 140 h/kk  100 %   

  
• Leikkikoulut, toiminta noudattaa esiopetuksen työ- ja loma-aikoja,     
toimintaa järjestetään 3 tuntia päivässä, kaksi kertaa viikossa.   

2krt/ vko, 50 e lukukausi  

• avoin päiväkotitoiminta aikuisen seurassa  

• leikkipuistotoiminta  
  

maksuton  

• Tilapäinen varhaiskasvatus enintään 5pv/kk, satunnainen tarve, ei voi olla 
jatkuvaa, ei peräkkäisinä kuukausina toistuvaa.   

  

28 €/päivä  

  

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnetystä varhaiskasvatuksesta ei perheeltä peritä 

maksua (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4§).  

Kehitysvammalain mukaan lapsen erityishuolto- ohjelmaan kirjattu varhaiskasvatus on maksutonta.  

  

Palvelutarpeesta laaditaan huoltajan ja varhaiskasvatuspaikan välillä kirjallinen sopimus 

Palveluntarve-lomakkeella ennen varhaiskasvatuksen alkua. Palveluntarvesopimus tehdään ennen 

maksunmääritystä. Voimassa olevaa palveluntarvetta voidaan muuttaa alle neljän kuukauden aikana 

ainoastaan työn- tai opiskelun vuoksi. Palveluntarvemuutokset tulevat voimaan seuraavan 

kalenterikuukauden alusta alkaen.   

  

Varhaiskasvatusajat tulee ilmoittaa viimeistään seitsemän päivää ennen hoitoviikon alkua (ma-su). 

Varatut varhaiskasvatustunnit ja mahdolliset varhaiskasvatusajan ylitykset muodostavat 

varhaiskasvatuspäivän pituuden.  Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut 

tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden tuntien mukaista 

varhaiskasvatuksen hintaa kuluvan ja seuraavan kuukauden osalta. Jos lapsi on poissa sairauden tai 

muun syyn takia ennalta varattuna päivänä, ennalta varattuja tunteja ei voi siirtää myöhemmin 

käytettäväksi. Vastuu tuntien seuraamisesta on huoltajilla.  

   

Varhaiskasvatusta järjestetään loma-aikoina päivystysluonteisesti, jolloin toimintoja yhdistetään ja 

yksiköitä suljetaan.  

  

Maksuton esiopetus ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatus:  

• toimintaa järjestetään lukuvuoden aikana neljä tuntia päivässä erikseen vahvistettujen 

toiminta-aikojen puitteissa.   
  

• täydentävässä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi voi osallistua toimintaan 4 h/päivä 

(esiopetusaika) pidemmän ajan maksun muuttumatta syys-, joulu- ja talviloman aikana.   
  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus  

Laskutus tapahtuu maksupäätöksen mukaisesti. Laskutus alkaa päätökseen merkitystä aloitus- 

päivämäärästä. Mikäli varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu 

määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.  

  

Mikäli perhe ei ota paikkaa vastaan eikä peru sitä ennen varhaiskasvatuksen alkamispäivää, Salon 

kaupungilla on oikeus periä puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi ei aloita varhaiskasvatuksessa 

myönnetystä paikasta huolimatta, eikä perhe ole yhteydessä varhaiskasvatukseen kahden 

kuukauden kuluessa, varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan.   
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Maksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä. Varhaiskasvatusyksikössä pidetään päiväkirjaa 

lapsen läsnäoloista. Perheen tulee ilmoittaa lapsen poissaolon syy välittömästi 

varhaiskasvatusyksikköön. Syytä ei voi taannehtivasti muuttaa laskutukseen.  

   

Puolet kuukausimaksusta peritään, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta:  

• sairautensa vuoksi vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa   

• muun syyn kuin sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden.    

  

Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairautensa vuoksi koko 

kalenterikuukauden.  

  

Leikkikoulujen lukukausimaksut laskutetaan joulu- ja toukokuun laskutuksen yhteydessä.   

  

Huoltajan tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka vähintään kaksi viikkoa ennen palvelun päättymistä 

sähköisen palvelun kautta. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.  

  

Maksuton heinäkuu  

Toimintavuoden (1.8.–31.7.) viimeinen kuukausi eli heinäkuu on maksuton, jos lapsen voimassa 

oleva varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Jos 

heinäkuu ei ole edelliseen perustuen maksuton, laskutetaan puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on 

poissa koko heinäkuun. Koko kuukausimaksu laskutetaan, jos lapsi on yhdenkin päivän 

varhaiskasvatuksessa heinäkuun aikana.   

  

Peruuttamaton ja käyttämätön varhaiskasvatus  

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi (kesä-, heinä- ja 

elokuu) eivätkä peruuta sitä kirjallisesti kunnan ilmoittamalla tavalla määräaikana, peritään 

peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta ns. sakkomaksua. Sakkomaksuna 

peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan puolet perheelle määräytyvästä 

kuukausimaksusta, myös maksuttomalta heinäkuulta. Mikäli lapselle ei ole määrätty 

kuukausimaksua, peritään puolet 7§:n mukaisesta pienimmästä (28 euroa) perittävästä maksusta.   

  

Hyvityspäivä   

Mikäli varhaiskasvatuspaikka ei ole käytettävissä henkilöstön kehittämispäivän vuoksi ja huoltajat 

järjestävät lapsen hoidon itse ko. päivänä, hyvitetään ko. päivän tunnit varhaiskasvatusmaksussa. 

Hyvityspäivän edellytyksenä on, että lapselle sovittuun palveluntarpeeseen jää tunteja varaamatta 

ja käyttämättä.  
 
 

 
 
 

 


