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Sivistysosasto    24.8.2020 
Varhaiskasvatus  
 
 

Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 1.8 .2020 alkaen 

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia 
tuloja koskevat määräykset  sisältyvät laki in  varhaiskasvatuksen as iakasmaksuista 
(1503/2016).  

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosentt iosuutena perheen bruttotuloista.  Kor-
kein varhaiskasvatusmaksu on nuorimmasta lapsesta 288  €/kk.  

 

Sisarusten maksujen määräytyminen  

Jos samasta perheestä on useampi kuin yks i  lapsi  kunnan järjestämässä varhais-
kasvatuksessa,  ikäjär jesty ksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 
olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50  % nuorimman lapsen 
maksusta.  Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nu o-
rimman lapsen maksusta.  

Tuloselvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella .  Perheen ei  tarvit -
se selvittää tulojaan, mikäli  perhe antaa tuloselvityslo makkeessa suostumuksensa 
määrätä toistaiseks i  lapsen hoitomaksuksi  hoitoajan mukaisen korkeimman mak-
sun. Perheen ansiotulot saadaan 1.1.2020 lukien tulorekisteristä sekä 1.1.2021 
lukien etuudet (työttömyyspäiväraha, ansios idonnainen työttömyyskorvaus,  eläk-
keet).  

Yritystoiminnan tulo ista vi imeksi vahvistettu verotus ta i  tase - ja tuloslaskelma 
toimitetaan elokuun aikana.  
 

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat  tulot  

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tu-
loina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai  muun huoltajansa sekä heidän 
kanssaan yhteistaloudessa aviol i itossa ta i  av ionli ittomaisissa olosuhteissa elävän 
henki lön veronalaiset ansio - ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.  Jos kuu-
kausittaiset tulot vaihtelevat,  otetaan kuukausitulona huomioon vi imeksi kulu-
neen vuoden keskimääräinen kuukaus itulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa 
huomioon myös vi imeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat ve-
ronalaiset tulot korotettuina nii l lä prosentt imääri l lä,  jota Verohal l into vuosittain 
antamissaan päätöksissä e nnakkoperinnän laskemisperusteina määrää.  
 

Tulot,  jotka huomioidaan  

 apurahat  ja  st ipend it ,  jo ita  ei  o le 
myönnetty  op intojen johdosta  

 perhe-eläke  

 koulutustuk i   el inkorko  

 vanhempainraha,  ä it iysraha,  i syys-  kuntoutusraha ,  kuntoutustuki  



 

raha  

 er ity i shoitoraha,  er ity i sä it iysraha   tapaturmavakuutuk sen perusteel la  
maksettavat  korvaukset  ja  pä ivära-
hat  –  e i  ku itenkaan sa iraanhoito -  ja  
tutk imuskorvaukset  

 kansaneläke –  e i  ku itenkaan lapsi -
korotus  

 kotouttamistuki  

 sa irausajan päiväraha   maahanmuuttajan  er i ty i stuki  

 elatusapu ja  elatustuki  (va in  ho i -
dossa olevan lapsen  oma)  

 työttömyyspäiväraha  

 startt iraha   joustava  /  os itta inen ho itoraha  

 veteraani l i sä   omaisho idontuki  

 

Tulot,  joita ei  huomioida  

 lapsi l i sä   r intamal isä  

 vammaisetuuks ista  annetun la in  
(570/2007) muka ista  etuutta  

 opintorahaa,  a iku iskou lutustukea,  
opintuen asumis l i sää  

 kansaneläkela in  (568/2007) muka is-
ta  laps ikorotusta  

 toimeentulotukena  maksetta vaa 
toimintarahaa ja  matkakorvausta  

 tapaturmavakuutuksen perusteel la  
suoritet tavia  sa i raanhoito -  ja  tut -
k imuskuluja  

 Kansaneläkela itoksen kuntoutu-
setuuks ista  ja  kuntoutusrahaetuuk-
si sta  annetun la in  /566/2005)  mu-
kaista  korvausta  

 asumistukea   sot i lasavustusta  

 ju lk isesta  työvoima - ja  y r ity spa lve-
lu ista  annetun  la in  (916/2012)  mu-
kaista  kulukorvausta  

 opintojen johdosta  suor itettav ia  
apurahoja  ja  muita  vastaavia  avus-
tuksia  

 lasten kot ihoidontukea   perhehoidon kustannust en kor -
vauks ia  

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko.  perheen ulko-
puolisi l le lapsi l le ja tosiasia l l is ista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kus-
tannukset ja syytinki.  
 

Lapsen asuminen 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri  osoitteessa,  mutta lapselle jär jestetään varhais-
kasvatusta vain yhdessä ku nnassa, määrätään maksu  sen perheen tulojen perus-
teella,  jonka luona lapsella  on väestötietojärjestelmästä  ja Väestörekisterikes-
kuksen varmennepalveluista annetun  lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.  Jos 
lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella,  on maksu mää-
rättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §  mukaisesti .  
 

Kuukausimaksu  

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoist a (11) kalenter ikuukaudelta toimin-
tavuoden aikana. Toimint avuosi alkaa e lokuussa ja päättyy seuraavan vuoden hei-



 

näkuussa. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edell ytyksenä on, että hoitosuhde on 
alkanut vi imeistään toimintavuoden elokuussa.  
 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu  

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon 
mukaan määräytyvän  

maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan yl ittävästä kuukausitu-
losta. Kunta voi  kuitenkin  määrätä 7 §:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija 
ei  i lmoita perheen tuloja.  

 

Maksuprosentit  ja vähimmäistulorajat ovat  seuraavat:  

Perheen  koko  Vähimmäisbrutto -  

tu loraja  €/kk  

Maksuprosentt i  Korkeimman maksun 
tu loraja  €/kk  

2  2136  10,70  4828  

3  2756  10,70  5448  

4  3129  10,70  5821  

5  3502  10,70  6194  

6  3874  10,70  6566  

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi,  korotetaan maksun määräämisen perus-
teena olevaa tulorahaa  144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lap-
sesta.  

Jos tulot ovat pienemmät kuin v ähimmäistuloraja ta i  jos maksu on lasta kohden 
vähemmän kuin 27 euroa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa,  maksua ei  peritä.  
 

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu  

 Varhaiskasvatusta tar jotaan osa - ja kokoaikaisena  

 Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksess a lapsen hoitoaika on enintään 5 h/pv  

 20 h/vko: maksu 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta  

 

Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös pe-
rusopetusla in (628/1998) mukainen maksuton esiopetus.  

Laskettaessa lapsen keski määräistä vi ikoittaista hoitoaikaa varhaiskasvatuksessa,  
otettaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika  kalenter ikuukauden ajalta.  

Lain perustelujen mukaan varhaiskasvatusaika perustuu aina ennalta sovittuun 
aikaan.  

Varhaiskasvatusmaksun määritte lyss ä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus 
tehdään joka toinen vuosi 1.8.  alkaen. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, 
mikäli  voimassa olevat  säädökset ta i  päätökset muu ttuvat .  



 

Huoltaj ien tulee i lmoittaa perheen t i lanteen muutoksist a lapsen varhaiskasvatus-
paikkaan ja kaupunginvira stoon varhaiskasvatuksesta vastaavi l le työntekijöi l le 
(varhaiskasvatuspääl l ikkö ja päivähoitosihteeri) .  

 

Esiopetuksen l isäksi  tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään maksu varhais-
kasvatustarpeen mukaan seuraavast i:  

 0-2 h/pv maksu 40 % kokopäivämaksusta  

 2-5 h/pv maksu 60 % kokopäivämaksusta  

 yli  5 h/pv maksu 70 % kokopäivämaksusta  

Koulujen loma-aikoina normaali  kokopäivämaksu  

Koulujen loma-aikoina itse lapsen hoidon järjestävät saavat maksuhyvityksen.  

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.  

Ti lapäisen hoidon maksut  

1 lapsi;  kokoaikainen varhaiskasvatus 25 € ja osa -aikainen varhaiskasvatus (enin-
tään 5 h/pv) 15 €.  

 

Säännöll isestä poissaolosta myönnettävät alennukset  

Jos lapsi  on jatkuvasti  ja säännöll isesti  poissa varhaiskasvatuksesta osan kalente-
rikuukaudesta,  otetaan maksun suuruutta määrättäessä huomioon kuukausittain 
hoitopäivien keskimääräinen lukumäärä. Poissaolot varhaiskasvatuksesta yhden 
tai  kahden kuukauden aikana eivät vielä oikeuta maksun alentamiseen. Poissa-
olon tulee ol la kuukausittain jatkuvaa.  Jatkuvista  säännöll is istä poissaoloista 
tehdään kirja l l inen sopimus etukäteen lapsen hoitopaikassa (palvelusopimus).  

 

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun  

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiv i ltä seuraavin poikkeuksin:  

1.  jos lapsi  on sairautensa vuoksi  po issa varhaiskasvatuksesta kaikki  kalente-
rikuukauden to imintapä ivät,  maksua e i  per itä lainkaan  

2.  jos lapsi  on sairautensa vuoksi  poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukau-
dessa, maksuna per itään puolet kuukausimaksun määrästä  

3.  jos lapsi  on poissa varhaiskasvat uksesta muusta syystä kuin sairautensa 
vuoksi  kalenterikuukauden kaikkina päiv inä,  maksuna peritään puolet kuu-
kausimaksun määrästä.  

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen  

Varhaiskasvatusmaksu määrätään esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseks i.  
Hoitomaksu voidaan tarkistaa;  mikäl i  perheen tulot olennaisest i  muuttuvat,  mikäli  
perheen koko muuttuu, lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu  tai  mikäl i  vo i-
massaolevat säädökset tai  päätökset muuttuvat.  



 

 

Perheen tulee i lmoittaa varhaiskasvatuksen laskutukseen k irja l l isesti  ( l i itteineen) 
maksun suuruuteen vaikuttavien t ietojen muutoksista.  

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut as iakkaan tai  hänen edus-
tajansa antamiin virheell is i in  t ietoihin,  voidaan maksu oikaista takautuvasti .  
 

Maksukehotus  

Maksukehotuksia lähetetään vain yksi .  Mikäl i  maksua e i  senkään jä lkeen suoriteta 
eikä uudesta maksuaik ataulusta ole sovittu,  lähetetään lasku per intätoimisto In-
trum Justit ia Oy: l le perintään.  
 

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen  

Varhaiskasvatusmaksu peritään v arhaiskasvatuspäätöksessä vahv istetusta hoidon 
aloituspäivämäärästä  alkaen. Hoidon alkamispäivän muuttaminen edellyttää uu-
den hakemuksen täyttämistä. Hoitosuhteen alkaessa tai  päättyessä kes ken kalen-
terikuukauden, per itään perheel le määrätty  kuukausimaksu osakuukauden maksu-
na.  

Jos lapselle haettua ja  myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei  oteta vastaan,  eikä 
hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen aloituspäivä-
määrää, peritään puolet kuukausimaksusta.  
 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskas vatuksesta perittävä asiakasmaksu  

Jos lapsen huoltajat v araavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäloma -ajaksi  
(1.5.-31.8.) ,  syys-,  joulu- tai  ta lvi loman ajaksi  eivätkä peruuta sitä,  voidaan pe-
ruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. 
Vaikka perheen tulot ol is ivat ni in pienet,  ettei  lapselle ole määrätty kuukausimak-
sua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet  
pienimmästä per ittävästä maksusta (27 €).  
 

Muutoksenhaku 

Jos maksuvelvoll inen on tyytymätön maksupäätökseen, hänel lä on oikeus saattaa 
maksua koskeva päätös kaupungin siv istyslautakunnan käsiteltäväksi.  Oikaisuvaa-
timus on tehtävä kir ja l l isest i  30 päivän kuluessa si itä,  kun maksuvelvoll inen  on 
saanut t iedon päätöksestä.  
 

Irt isanominen 

Varhaiskasvatuspaikka on aina sanottava kir jal l isesti  irt i .   

Määräajaksi  varhaiskasvatuspaikan irt isanominen on myös tehtävä kirja l l isesti  ja 
toimitettava uusi  hakemus hoidon jatkuessa.  


