
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2018 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa perheen bruttokuukausitulot, perheen koko ja 
varattujen hoitotuntien lukumäärä. 

Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avio-/avopuolisot ja heidän alaikäiset lapset. 
Perheen nuorimmasta lapsesta peritään korkeintaan 289 €/kk, toisesta lapsesta korkeintaan 145 €/kk ja 
muista lapsista 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. 

Perheen koko henkilöä  Tuloraja €/kk   Maksu % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta 

 2  2 102  10,7 
 3   2 713   10,7 
 4   3 080  10,7 
 5   3 447   10,7 
  6   3 813   10,7 

Kokopäivähoitomaksu lasketaan seuraavasti: 
Bruttokuukausituloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvä tuloraja, jäljelle jäävästä tulosta 
lasketaan prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen 
perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos 
päivähoidon maksu on alle 27 €/kk, maksua ei peritä. 

1.3.2017 alkaen uudet maksuluokat varhaiskasvatuksessa (Koulutuslautakunta 8.6.2016 §58): 

151 h/kk   100% kokopäivähoidon kuukausimaksu    289,00 € 
150–121 h/kk   88% kokopäivähoidon kuukausimaksusta    254,00 € 
120–106 h/kk   72% kokopäivähoidon kuukausimaksusta    208,00 € 
105–81 h/kk   56% kokopäivähoidon kuukausimaksusta    162,00 € 
80-0 h/kk                   45% kokopäivähoidon kuukausimaksusta            130,00 €
Perhepäivähoidossa lasten hoitotunnit voidaan varata 121 – 150 h/kk tai yli 151 h/kk.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
Alle 60 h/kk             40 % kokopäivähoidon kuukausimaksu     116,00 €
61 – 105 h/kk            56 % kokopäivähoidon kuukausimaksu               162,00 €
1.8.2016 alkaen subjektiivista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa maanantaina, tiistaina, 
keskiviikkona ja torstaina (5 h/pv klo 9.00 – 14.00). Subjektiivista varhaiskasvatus-oikeutta ei tarjota Putaan 
vuoropäiväkodissa eikä perhepäivähoidossa. 

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien (hoitosopimus) perusteella 
kuukaudessa. Hoitosopimus tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. 

Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti osoitteessa:  www.tornio.fi/päivähoito ja esiopetus: Hoitoaikojen 
sähköinen ilmoittaminen. 
Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina sähköisesti. Lapsen 
vapaapäiville merkitään  ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Laskutus tapahtuu hoitosopimuksen perusteella. 
Hoitosopimusmuutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua.  

Mikäli varatut tunnit ylittyvät, asiakasmaksuna laskutetaan seuraava käytettyjen/ilmoitettujen tuntien 
mukainen maksuluokka. Mikäli ylitys toistuu toimintakauden aikana, tuntiperusteista sopimusta on 
tarkistettava. 

Hoitosopimus muutetaan toisen ylityskuukauden alusta. Esim. Ensimmäinen ylitys syyskuussa, toinen 
tammikuussa. Hoitosopimus muutetaan tammikuun alusta kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.  

Tilapäisen hoidon maksu: Tilapäinen hoito voi olla enintään 5 pv/kk 
Kokopäivähoito yli 5h/pv                          24 €/varattu hoitopäivä/lapsi 
Osapäivähoito enintään 5h/pv                 15 €/varattu hoitopäivä/lapsi 

http://www.tornio.fi/p%C3%A4iv%C3%A4hoito


TIETOA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN LASKUTUKSESTA 

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta 
toimintavuoden aikana 1.8.2018- 31.7.2019. Heinäkuu on maksuton, jos lapsi on ollut hoidossa 
elokuusta alkaen ja hänellä on kertynyt lomapäiviä vähintään kolme neljäsosaa kuukauden 
keskimääräisestä hoitopäivien määrästä. (kts. toiselta puolelta vapaapäivien ilmoittaminen) 
 
Mikäli lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää 
kalenterikuukaudessa, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden 
vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. 
 
Jos vanhemmat varaavat lapselle loma-ajan hoitoa, mutta eivät käytä tai peruuta tunteja, voidaan 
peruuttamatta jätetystä hoidosta periä korkeimman mukaan puolet ylimääräistä maksua ko.ajalta. 
 
Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden (esim. vanhempien loma) johdosta poissa kaikki 
kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa 
yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, maksuna peritään täysi kuukausimaksu ellei ole kyse hoidon 
aloittamisesta tai lopettamisesta. Lasten varhaiskasvatuksen alkamiskuukautena maksu peritään 
alkamisajankohdasta alkaen ja lopettamiskuukautena lopettamisajankohtaan asti. 
 
Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa hoitopaikan irtisanomisesta kirjallisesti alueen aluejohtajalle tai 
varhaiskasvatustoimistoon.  Perheen muuttuneista tulotiedoista ja perheolosuhteista on välittömästi 
ilmoitettava tuloselvityslomakkeella toimistolle: Leila Trög 050-5971152 tai Riitta Keloneva 040-7536231. 
 
Hoitosopimus tulee tehdä vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon ellei lapsen 
hoitosuhteen kesto ole perustellusta syystä lyhyempi. Lomien vuoksi hoitosopimusta ei voi muuttaa. 
 
 
Tiedusteluihin vastaavat päivähoidon päällikkö ja aluejohtajat toimipaikoistaan: 

Riitta Keloneva p. 040 753 6231 Varhaiskasvatuksen hallinto, perhekeskus, Karungin pk, 
Arpelan pk, esiopetus: Arpela ja Karunki 

 
Leila Trög p. 050 597 1152 Varhaiskasvatustoimisto, kaupungintalo 4.kerros 
 
Paula Rautio p. 040 717 2451 Putaan vuoropäiväkoti, Kallioputaan pk, esiopetus: Hannula,  
 
Seija Korpi p. 040 541 9296 Pirkkiön pk, Kokkokankaan pk, esiopetus: Kokkokangas, 

Näätsaari ja Pirkkiö 
 
Kirsi Unga p. 040 738 2447 Juhannussaaren pk, perhepäivähoito, esiopetus: Seminaari,  
  Kaakamon pk 
 
Minna Onkalo p. 040 703 2672 Isopalon pk, Kivirannan pk, esiopetus: Kiviranta 
 
ESIMERKKEJÄ KUUKAUSIMAKSUISTA JA TULORAJOISTA 
perheen  hoidossa tulot/kk  hoitomaksu/kk 
koko   lapsia  
2   1 2 354 – 4 812  27 – 289  
3   1 2 965 – 5 423  27 – 289  
3   2 2 965 – 5 423 54 – 434  
4   1 3 332 – 5 790  27 – 289  
4   2 3 332 – 5 790  54 – 434  
4   3 3 332 – 5 790 54 – 492 
5   2 3 699 – 6 157 54 – 434  
5   3 3 699 – 6 157 54 – 492 
6   2 4 065 – 6 523 54 – 434  
6  3 4 065 – 6 523  54 – 492 
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