
 
 
 

Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisperusteet  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) astui voimaan 1.3.2017.  
Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä 
maksuista.  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset 
asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi, seuravan kerran 1.8.2022 
alkaen.  

Kunnallisen varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös kuukausimaksusta.  
 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen  

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta  
varatun ajan perusteella.  

Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen, jossa on eriteltynä perheen  
kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.  

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta samassa kunnassa, tehdään  
varhaiskasvatuksen osalta kuitenkin vain yksi päätös. Tällaisessa tapauksessa maksu 
määräytyy sen vanhemman tulojen mukaan, jonka luona lapsella on  
väestötietojärjestelmässä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun 
lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.  
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu  
määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.  

 
 
 

Perheen koko  

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai  
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa 
elävät alaikäiset lapset.  
Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä nuorin lapsi on perheen ensimmäinen lapsi.  



 
 
 

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot  

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina  
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön  
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi 
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa  
huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset 
tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan 
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.  

Tulot, joita ei oteta huomioon lasten päivähoitomaksua määrättäessä.  

 lapsilisää  
 vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta  
 kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta  
 opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea  
 asumistukea  
 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja  

tutkimuskuluja  
 sotilasavustusta  
 rintamalisää  
 aikuiskoulutustukea (Työllisyysrahaston myöntämää)  
 toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta  
 Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja  

kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista  
ylläpitokorvausta  

 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012)  
mukaista kulukorvausta  

 opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia  
avustuksia  

 perhehoidon kustannusten korvauksia  
 lasten kotihoidon tukea (19.12.2017/961) 

Tuloista tehtävät vähennykset  

 suoritetut elatusavut  

 tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset  
 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi  

pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).  



 
 
 

Tuloselvitys  

Varhaiskasvatuspaikan saatuaan perhe toimittaa tuloselvityksen ja tulotodistukset 
bruttotuloistaan joko suojatun sähköpostin kautta  
Lähetä suojattua postia tämän linkin kautta  
tai postitse osoitteella:Liedon kunta,Varhaiskasvatus/laskutus, PL 24, 21421 Lieto 
Tuoselvityslomakkeen 2. sivulla tietoa varhaiskasvatus maksuista. 
Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.  

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määräytyy asiakasmaksu korkeimman 
mukaisesti.  

Maksuun vaikuttavat muutokset tehdään tietojen ilmoittamista seuraavan kuun 
alusta lukien.  

Liedon kunnan kotisivulla on varhaiskasvatusmaksun maksulaskuri, jolla voit  
arvioida varhaiskasvatusmaksua Varhaiskasvatusmaksun maksulaskuri  

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja sisaralennus  

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin  
kuukausimaksu on 295 €. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa  
olevan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta, enintään 
118 € ja kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen  
laskennallisesta maksusta, enintään 59 €.  

Alin perittävä kuukausimaksu on 28 €.  

 
            
          Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2022 alkaen 
 
               Perheen koko                  Tuloraja €/kk                   Maksuprosentti                 Enimmäismaksun 
                 henkilöä                                                                tulorajan ylittävästä                  tuloraja      
                                                                                                     osuudesta                                                                                                                             

2 2913 10,7 5670 
3 3758 10,7 6515 
4 4267 10,7 7024 
5 4777 10,7 7534 
6 5284 10,7 8041 

      
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen 
perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä 
lapsesta.  



 
 
 
 
 
 

Esimerkkejä maksun määrittämisestä  
 
 

Esimerkki 1.  
Perheessä on 2 aikuista ja 2 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kokoaikahoidossa  
olevaa lasta. Perheen bruttotulot ovat 5 750 €/kk. Perheen koko on 4, joten  
bruttotuloista vähennetään 4 267 € [5 750 € - 4 267 € = 1 483 €].  Ensimmäisen,  
nuorimman lapsen maksu on 10,7 % 1 483 eurosta eli 159 €/kk. Toiseksi nuorimman 
lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli 64 €/kk. Kahden lapsen  
hoitomaksut ovat yhteensä 223 €/kk.  
 

Esimerkki 2.  
Perheessä on yksi aikuinen ja yksi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa  
kokoaikahoidossa oleva lapsi. Perheen bruttotulo on 3 000 €/kk. Perheen koko on 2, 
joten bruttotuloista vähennetään 2 913 €. [3 000 € - 2 913 € = 87 €].  10,7 % 87 
eurosta on 9 €, joten hoitomaksu on 0 €/kk, koska 28 euroa pienempää maksua ei 
peritä.  
 

Esimerkki 3.  
Perheessä on 2 aikuista ja kolme kunnallisessa varhaiskasvatuksessa  
kokoaikahoidossa olevaa lasta. Perheen bruttotulot ovat 7 400 €/kk. Perheen koko on 
5, joten bruttotuloista vähennetään 4 777 € [7 400 € - 4 777 € = 2 623 €].  
Päivähoitomaksu ensimmäisellä, nuorimmalla lapsella on 10,7 % 2 623 eurosta  
281 €/kk. Toiseksi nuorimman lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta 
eli 113 €/kk. Kolmannen lapsen päivähoitomaksu on 20 % nuorimman lapsen 
maksusta eli 56 €/kk. Hoitomaksut ovat yhteensä 450 €/kk.  
 

Esimerkki 4.  
Perheessä on 2 aikuista ja 1 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kokoaikahoidossa  
oleva lapsi.  Perheen bruttotulot ovat 6 650 €/kk. Perheen koko on 3. Perheen  
bruttotuloista vähennetään 3 758 € [6 650 € - 3 758 € = 2 892 €].  10,7 % 2 892 
eurosta on 309 €. Koska ylin maksu on 295 €, jää lapsen varhaiskasvatuksen  
asiakasmaksuksi 295 €/kk.  



 
 
 

Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut  

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan 
huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.  

Varatut tunnit  
keskimäärin viikossa/kalenterikuukaudessa        Maksu % kokoaikamaksusta  

enintään 20 h vko / 84 h kk                    60 %  
yli 20 h - alle 35 h vko/ yli 116 h – alle 147 h kk               80 %  

Kokoaikainen varhaiskasvatus  
vähintään 35 h vko/ 147 h kk                                       100 %  

Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntimääristä sovitaan 
sopimuksella, joka tulee olla voimassa vähintään 4 kuukautta.  

 
 

 

 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  

Esiopetus on maksutonta.  
Esiopetuksesta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 %, tai 80 % sen  
mukaan, kuin esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta on varattu.  

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen/koulujen alkamispäivästä ja 
päättyy 31.5.  

Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja 
hiihtoloman aikana.  

 

 

Tilapäinen varhaiskasvatus  

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, 
joka ei jatku kuukausittain.                

yli 5 tuntia päivässä          18 €/päivä  
enintään 5 tuntia päivässä  12 €/päivä  



 
 
 

 
11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset  
Lapsilla, jotka kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, oikeus maksuttomaan 
esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana. Esiopetus toteutetaan yleensä päiväkodissa. 
Maksuttomuuden edellytyksenä on, että päätös lapsen siirtämisestä 11-vuotisen  
oppivelvollisuuden piiriin on tehty.  

 

 

Kuntouttava varhaiskasvatus  
Kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon  
asiakasmaksulain 4 §:n mukaisissa palveluissa. Mikäli kehitysvammaiselle lapsella  
on erityshuolto-ohjelmassa mainittu varhaiskasvatus kuntouttavana toimintana, ei  
varhaiskasvatuksen kuntouttavan toiminnan osalta voi periä maksua. Mikäli  
varhaiskasvatuspaikka myönnetään lastensuojelun avohuollon tukitoimena, se on  
perheelle maksutonta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuspaikan peruminen  

Saatuaan päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, perheen tulee ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä olla yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan varhaiskasvatuspaikan  
vastaanottamisesta. Tässä yhteydessä perheellä on mahdollisuus siirtää  
varhaiskasvatuksen aloitusta kaksi kalenteriviikkoa hakemuksessa ilmoitetusta  
tarpeesta maksuttomasti.  

Varhaiskasvatuspaikka tulee ottaa käyttöön kahden kalenteriviikon kuluessa edellä  
mainitusta uudesta sovitusta hoidon alkamisajankohdasta. Tältä ajalta peritään  
varhaiskasvatusmaksu.  

Mikäli varhaiskasvatus ei ole alkanut sovittuna ajankohtana, varhaiskasvatuspäätös 
raukeaa.  

 

 

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen  

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu  
määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.  

Hoitomaksu peritään myös tutustumisaikana silloin, kun lapsi jätetään hoitopaikkaan 
ilman vanhempia.  

Laskutus alkaa siitä milloin hoito on ilmoitettu alkavaksi.  

Kirjallinen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen päättää laskutuksen, laskutus 
päätetään viimeiseen varhaiskasvatuksessa olopäivään. Varhaiskasvatuspaikan  
irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.  



 
 
 

Isyysrahakausi  

Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää  
varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana.  

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen.  

Isyysrahakaudesta on ilmoitettava päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon 
vastaavalle esimiehelle viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua  
aloittamispäivää.  

Varhaiskasvatus on maksutonta siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. 
Perheen muilla lapsilla säilyy varhaiskasvatusoikeus isyysrahakauden ajan.  

 

Varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuu päiväkotihoidossa  

Vanhemmat voivat keskeyttää varhaiskasvatuksen tilapäisesti äitiysloman,  
vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, työttömyysjakson,  
lomautuksen, tilapäisen muuton tai muun syyn vuoksi.  

Liedon kunta sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuksen keskeyttäneelle lietolaiselle  
lapselle hoitopaikan entiseen päiväkotiin toimintakauden alusta. Edellytyksenä on, 
että lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuun aikana.  

Varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että hoidon keskeyttäminen 
jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja perhe ilmoittaa kirjallisesti 4  
kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi keskeytysajan jälkeen  
varhaiskasvatukseen elokuun aikana.  

Huoltajat ja päiväkodin johtaja tekevät kirjallisen sopimuksen varhaiskasvatuksen  
hoitopaikkatakuusta. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen varhaiskasvatuksesta  
poissa ollessaan.  

Sopimus raukeaa, mikäli perhe tarvitsee varhaiskasvatusta ennen sopimuskauden 
päättymistä vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin lapselle tulee  
hakea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti vähintään  
4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve alkaa äkillisen 
työllistymisen tai opiskelun vuoksi, varhaiskasvatuspaikan järjestämisen  
vähimmäisaika on 2 viikkoa.  

Varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuu päättyy lapsen esiopetusvuoden aloittamiseen.  



 
 
 

Lapsen tilapäisen poissaolon vaikutus varhaiskasvatuksen maksuun:  

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:  

 Lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko 
kalenterikuukauden.  Kyseiseltä kuukaudelta ei peritä maksua lainkaan.  

 Lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää  
(vähintään 11 päivää) kalenterikuukaudessa.  Varhaiskasvatuksesta peritään  
puolen kuukauden maksu.  

 Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta  
koko kalenterikuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.  

  Kun lapsen varhaiskasvatuksesta peritään maksu tilapäisen poissaolon ajalta, ei  
tilapäisen poissaolon johdosta järjestetyistä muista sosiaalipalveluista peritä  
maksua (esim. kotipalvelu)  

 
 

Perhepäivähoidon itse järjestetyn hoidon hyvitys  

Mikäli perhe järjestää itse perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoidon  
perhepäivähoitopaikan ollessa suljettu perhepäivähoitajan vuosiloman, sairausloman, 
tasoitusvapaan tai koulutuspäivän aikana, vähennetään ko. hoitopäivät hoitomaksusta.  

Varattuja varahoitopäiviä ei voi muuttaa jälkikäteen hyvityspäiviksi esim. lapsen 
sairastumisen vuoksi.  

Hyvitys lasketaan jakamalla varhaiskasvatusmaksu 21,5 päivällä, jolloin saadaan 
keskimääräinen päivämaksu.  

Perhe ilmoittaa itse järjestetyt hoitopäivät kuukausittain perhepäivähoidon  
esimiehille.  

Peruuttamatta jätetty vanhempien loma-ajaksi lapselle varattu  
varhaiskasvatuspaikka  

Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi  
eivätkä peruuta sitä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen lomansa alkua kirjallisesti,  
peritään peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta maksuna  
puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapselle ei ole määrätty kuukausimaksua,  
peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (27 €) perittävästä maksusta. Maksu  
peritään myös heinäkuulta, vaikka kuukausi muutoin olisi perheelle maksuton.  



 
 
 

Maksuton kuukausi  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista  
kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.  
Toimintavuoden viimeinen heinäkuu on maksuton kuukausi kaikille perheille, jotka  
eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa riippumatta siitä milloin  
varhaiskasvatus on alkanut.  
Muutoin heinäkuu on maksuton, sillä edellytyksellä, että lapsen voimassa oleva  
varhaiskasvatus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.  

HUOM!  Jos perhe on saanut maksuvapaan elokuun ja lapsi tarvitsee  
varhaiskasvatusta seuraavan vuoden heinäkuussa, niin heinäkuu on maksullinen  
kuukausi.  

Jos perhe muuttaa toimintakauden aikana toiseen kuntaan, lasketaan toimintakauden  
aikana maksetut kunnalliset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perheen eduksi.  

Esimerkki 1.  
Lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9.2021. Heinäkuussa vuonna 2022 lapsi ei  
tarvitse lainkaan varhaiskasvatusta. Perheeltä ei peritä maksua heinäkuulta.  

Esimerkki 2.  
Lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9.2021. Heinäkuussa vuonna 2022 lapsi 
tarvitsee varhaiskasvatusta yhden päivän. Perheeltä peritään koko kuukauden 
varhaiskasvatusmaksu.  

Esimerkki 3.  
Lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.8.2021 ja varhaiskasvatussuhde on jatkunut 
keskeytymättä. Heinäkuussa vuonna 2022 lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta koko 
kuukauden. Perheeltä ei peritä maksua heinäkuulta.  

Ajalla 1.6. -31.8. on asiakkaalla mahdollisuus saada maksuvapautus, jos lapsi on  
poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kalenterikuukautta ja 
poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti päiväkodin johtajalle/ perhepäivähoidon 
esimiehelle ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Perheille lähetetään keväällä  
tiedustelu kesäajan hoidontarpeesta.  

Maksuttomat kuukaudet eivät katkaise varhaiskasvatussuhdetta, joten niiltä  
kuukausilta ei ole mahdollista saada Kelan kotihoidontukea.  



 
 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi ja se tarkistetaan vuosittain.  

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa kunkin vuoden elokuun ensimmäisestä  
päivästä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeinen päivä.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.  

Maksusta tehtyyn päätökseen on mahdollista hakea muutosta, jos palvelun saajan  
maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi.  

          
         Maksuun vaikuttavat muutokset tehdään tietojen ilmoittamista seuraavan kuukauden 
         alusta lukien.   
         Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen  
         hintaindeksin mukaisesti. Indeksin perusteella tarkistetut maksut tulevat voimaan  
         elokuun ensimmäisenä päivänä.  

Maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto:  
Asiakas voi antaa luvan lähettää maksupäätöksestä sähköinen tiedoksianto.  
Kun maksupäätös on tehty, lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiin ilmoitus 
sähköisestä maksupäätöksestä. Päätös on luettavissa asiakkaan eAsioinnissa.  

Laskutus  

Laskutus tapahtuu jälkikäteen.  
Laskujen eräpäivä on kuukauden 10. päivä. Päivän sattuessa viikonloppuun eräpäivä 
siirtyy seuraavaan arkipäivään.  

Liedon kunta käyttää erääntyneiden saatavien perinnässä perintätoimistoa. Mikäli 
suoritus viivästyy, siirtyy saatavamme Suomen Kuntaperinnän perittäväksi.  

Varhaiskasvatussihteeri Päivi Ahonen p. 050 3485 377, etunimi.sukunimi@lieto.fi  

Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen maksut  

1-2 piha-/varhaiskasvatuskerho kertaa viikossa 15 € 

3 piha-/ vrhaiskasvatuskerho kertaa viikossa 23 € 

Yli 3 piha- / varhaiskasvatuskerho kertaa viikossa 30 € 

Jos et ota vastaan lapsellesi myönnettyä piha-/varhaiskasvatuskerhoa tai lopetatte kesken 
kauden (ennen toukokuun loppua), ilmoita asiasta sähköpostilla kerhon vastaavalle. 
Peruuttamattomista paikoista veloitetaan maksu. Kesken kuukautta lopetetuista paikoista 
menee täyden kuun maksu.  

Laskutus: Ritva Hagström puh. 050 5950 798, etunimi.sukunimi@lieto.fi


