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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA PERUSTEET  
1.8.2021 LUKIEN          

 

Maksuprosentit ja tulorajat 

 
Perheen koko, henkilöä                Tuloraja  € / kk              Maksuprosentti       
(yhteistaloudessa avioliitossa tai                          (bruttotuloista vähennet-                      (bruttotuloista vähennyksen 
avioliitonomaisissa olosuhteissa                           tävät perheen koon                          jälkeen laskettava varhaiskasvatus- 
elävät henkilöt sekä heidän                                  mukaiset tulot)                             maksu) 
kanssaan samassa taloudessa                                                                     
elävät molempien alaikäiset 
lapset) 
                                         
                     2                                                        2798 €                                                        10,70 % 
                     3                                                        3610 €                                                        10,70 % 
                     4                                                        4099 €                                                        10,70 % 
                     5                                                        4588 €                                                        10,70 % 
                     6                                                        5075 €                                                        10,70 % 

  
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen 
alaikäisestä lapsesta. 
 

Ylimmän maksun tulorajat 1.8.2021: 

Perheen koko; vanhemmat ja alaikäiset lapset                     Bruttotulot kuukaudessa 

           

2 henkilöä              5485 euroa 

3 henkilöä              6297 euroa 

4 henkilöä              6786 euroa 

5 henkilöä              7275 euroa 

6 henkilöä              7762 euroa                  

 
Maksun enimmäismäärä on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta nuorimmasta lapsesta 288 € ja 
osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 230 € (80%), 202 € (70%), 173 € (60%), ja 115 € (40%) kuukaudessa. 
 
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä 
maksu, joka on 40 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta, joka on enintään 115 € kuukaudessa. 
Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen kokoaikamaksusta. 
Alin perittävä maksu lasta kohti on 27 € kuukaudessa.  
 
VARHAISKASVATUSMAKSUT JA VARHAISKASVATUKSEN MUODOT 
 
Keskimääräinen viikoittainen varhaiskasvatusaika lasketaan silloin, kun kyseessä on varhaiskasvatussopimukseen 
määritellyt ajat, jotka perustuvat vuorotyöhön tai muuhun epäsäännölliseen työ- tai opiskeluaikaan. Laskettaessa 
keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varattu aika kalenterikuukauden ajalta.  
 
Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 
Mikäli varhaiskasvatusaika on vähintään 35 tuntia viikossa, on asiakasmaksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 
kuukausimaksu. 
 
Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 
Mikäli hoitoaika on enintään 15 tuntia viikossa, on varhaiskasvatusmaksu 40 % kokoaikaisesta maksusta. 
Mikäli hoitoaika on enintään 20 tuntia viikossa, on varhaiskasvatusmaksumaksu 60 % kokoaikaisesta maksusta. 
Mikäli hoitoaika on yli 20 tuntia – enintään 30 tuntia viikossa, on varhaiskasvatusmaksu 70 % kokoaikaisesta mak-
susta. 
Mikäli hoitoaika on yli 30 tuntia – alle 35 tuntia viikossa, on varhaiskasvatusmaksu 80 % kokoaikaisesta maksusta. 
 
Esiopetuksesta perittävä maksu 
Päiväkodeissa annetaan 6-vuotiaille sekä kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuville maksutonta esiopetusta 
n. 20 tuntia viikossa sivistysvaliokunnan hyväksyminä esiopetuspäivinä. Esiopetus otetaan huomioon varhaiskas-
vatuksen maksua alentavana tekijänä esiopetuksen toiminta-aikana. Mikäli esikoululainen tarvitsee varhaiskasva-
tusta toimintavuoden aikana (1.8-31.7.) muina kuin esiopetuspäivinä, kyseessä olevalta ajalta peritään maksu, joka 
suhteutetaan varattuun varhaiskasvatusaikaan.  
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Maksu määrätään koko toimintavuodeksi 1.8. - 31.7. 
Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 
elokuussa jatkuen yhtäjaksoisesti toimintavuoden loppuun ja lapsi on ollut poissa hoidosta ennakkoon ilmoitettuna 
muun syyn kuin sairauden johdosta toimintavuoden aikana yli kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena ole-
vien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Muussa tapauksessa peritään maksu 12 kalenterikuukau-
delta. 
 
Heinäkuu on maksuton kuukausi kaikille perheille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa riippumatta siitä, milloin varhais-
kasvatus on alkanut. Kesäkuusta ja/tai elokuusta saa maksuvapautuksen, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vä-
hintään kaksi kalenterikuukautta ja poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti maksuvapautushakemuksella päivähoitotoimistoon ennalta ilmoitet-
tuun päivään mennessä. 
 
Kotonaan työskentelevän perhepäivähoitajan hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua hyvitetään varhaiskasvatussopimuk-
sen mukaisesti, jos varhaiskasvatuspaikka on suljettu ja lapsen huoltaja järjestää hoidon yksityisesti eikä ole varannut varahoitopaik-
kaa. Päiväkodissa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua hyvitetään varhaiskasvatussopimuksen mukaisesti vain, jos varhaiskasva-
tusyksikkö on suljettu koulutuksen johdosta. 

 
Varhaiskasvatuksen maksupäätös on aina lapsikohtainen, Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteessa, mutta var-
haiskasvatusta järjestetään vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luo-
na lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Huoltajat sopivat keskenään maksun jakamisesta. 
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kun-
nissa. 
 
Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aika-
na, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.  
Lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 
Kun lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuu-
kausimaksusta.  
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) luvun 
7 § tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Maksuttoman jakson saamiseksi päivähoitotoimistoon tulee toimittaa Ke-
lan isyysvapaapäätöksen kopio. 
 
Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varhaiskasvatuspäivien luku-
määrän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.  
 
Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti ennen varhaiskasvatuksen päättymistä (irtisanomiseen 
merkitään viimeinen varhaiskasvatuspäivä).  
 
Maksua määrättäessä otetaan kuukausitulona huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (myös joustava hoitoraha ja osittainen 
hoitoraha). Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
               
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, eläkettä saavan hoitotukea, kansan-
eläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustus-
ta, rintamalisää, opintorahaa, työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja 
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon 
kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 
 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon maksetut elatusavut ja rahana maksettu syytinki. 

 
Varhaiskasvatuksen maksu vahvistetaan enimmäismäärän mukaan, mikäli perheen tuloja ei ilmoiteta. 
 
Vanhemmilla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli perheen tulot ja/tai perhesuhteet muuttuvat olennaisesti kes-
ken toimintavuoden. Tiedot tulee toimittaa välittömästi. Varhaiskasvatuksen maksu tarkistetaan muuttu-
neen perusteen mukaiseksi seuraavan kuukauden alusta lukien. 
 
Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin 
tietoihin, maksua voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 
 
Varhaiskasvatusmaksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä, ottaen huomioon huollolliset näkökohdat. 
 
Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen 
päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsen 
huoltajat varaavat varhaiskasvatuspaikan kesäloma-aikana eivätkä peruuta sitä kunnan ilmoittamalla tavalla, voidaan periä puo-
let kuukausimaksusta. 
 
Erääntyneestä laskusta lähetetään yksi maksukehotus, jonka jälkeen se siirtyy perintään (Sarastia Kuntaperintä Oy). 


