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Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 1.3.2023 alkaen 
Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia tuloja koskevat määräykset 
sisältyvät lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 
 
Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein varhaiskasvatusmaksu on 
nuorimmasta lapsesta 295 €/kk. 
 
Sisarusten maksujen määräytyminen 
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä 
seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 40 % 
nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman 
lapsen maksusta. 
 
Tuloselvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli 
perhe antaa tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitomaksuksi hoitoajan 
mukaisen korkeimman maksun. Perheen ansiotulot sekä etuudet (työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen 
työttömyyskorvaus, eläkkeet) saadaan tulorekisteristä. 
Yritystoiminnan tuloista viimeksi vahvistettu verotus tai tase- ja tuloslaskelma toimitetaan elokuun aikana. 
 
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 avionliittomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista 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 korotettuina niillä prosenttimäärillä, jota Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä 
ennakkoperinnän laskemisperusteina määrää. 
 
Tulot, jotka huomioidaan 

- apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty  - perhe-eläke 
opistojen johdosta    - elinkorko 

- koulutustuki    - haittalisä 
- vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha  - kuntoutusraha, kuntoutustuki 
- erityishoitoraha, erityisäitiysraha   - tapaturmavakuutuksen perusteel-      
- kansaneläke –ei kuitenkaan lapsikorotusta    la maksettavat korvaukset ja päi- 
- sairausajan päiväraha     värahat – ei kuitenkaan sairaan- 
- elatusapu ja elatustuki (vain hoidossa olevan     hoito- ja tutkimuskorvaukset 

lapsen oma)    - kotouttamistuki 
- starttiraha    - maahanmuuttajan erityistuki 
- veteraanilisä    - työttömyyspäiväraha 
- omaishoidontuki    - joustava / osittainen hoitoraha 

 
Tulo, joita ei huomioida 

- lapsilisä    - rintamalisä 
- vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista - opintorahaa, aikuiskoulutustukea, 

etuutta      opintotuen asumislisää 
- kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta - toimeentulotukena maksettavaa 



- asumistukea      toimintarahaa ja matkakorvausta 
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sai- - Kansaneläkelaitoksen kuntoutus- 

raanhoito- ja tutkimuskuluja     etuuksista ja kuntoutusrahaetuuk- 
- sotilasavustusta      sista ja kuntoutusrahaetuuksistajul-

kisesta työvoima- ja yrityspalveluista    annetun lain (566/2005) mukaista 
annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta    korvausta 

- opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita - perhehoidon kustannusten kor- 
vastaavia avustuksia      vauksia 

- lasten kotihoidontukea 
 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasialli-
sista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset ja syytinki. 
 
Lapsen asuminen 
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteessa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kun-
nassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä 
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. 
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molem-
missa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 § mukaisesti. 
 
Kuukausimaksu 
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toiminta-
vuosi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuussa. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyk-
senä on, että hoitosuhde on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa. 
 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän 
maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin 
määrätä 7 §:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. 
 
Maksuprosentit ja vähimmäistulorajat ovat seuraavat 
 
Perheen koko  Vähimmäisbrutto-  Maksu- Korkeimman mak- 
  tuloraja €/kk   prosentti sun tuloraja €/kk 
 
2  3874    10,70 6626 
3  4998    10,70 7750 
4  5675    10,70 8427 
5  6353    10,70 9105 
6  7028    10,70 9780 
 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa ko-
koaikaisessa varhaiskasvatuksessa, maksua ei peritä. 
 
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 
Varhaiskasvatusta tarjotaan osa- ja kokoaikaisena 
Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen hoitoaika on enintään 5 h/pv 
20 h/vko: maksu 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta 
 



Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mu-
kainen maksuton esiopetus. 
 
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista hoitoaikaa varhaiskasvatuksessa, otettaan huomioon varhais-
kasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. 
 
Lain perustelujen mukaan varhaiskasvatusaika perustuu aina ennalta sovittuun aikaan. 
 
Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi 1.8. 
alkaen. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. 
 
Huoltajien tulee ilmoittaa perheen tilanteen muutoksista lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja kaupunginviras-
toon varhaiskasvatuksesta vastaaville työntekijöille (varhaiskasvatuspäällikkö ja päivähoitosihteeri). 
 
Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään maksu varhaiskasvatustarpeen mukaan seu-
raavasti: 
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. 
 
Tilapäisen hoidon maksut 
1 lapsi; kokoaikainen varhaiskasvatus 25 € ja osa-aikainen varhaiskasvatus (enintään 5 h/pv) 15 €. 
 
Säännöllisestä poissaolosta myönnettävät alennukset 
Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, otetaan mak-
sun suuruutta määrättäessä huomioon kuukausittain hoitopäivien keskimääräinen lukumäärä. Poissaolot var-
haiskasvatuksesta yhden tai kahden kuukauden aikana eivät vielä oikeuta maksun alentamiseen. Poissaolon 
tulee olla kuukausittain jatkuvaa. Jatkuvista säännöllisistä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus etukäteen 
lapsen hoitopaikassa (palvelusopimus). 
 
Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun 
Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: 

1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, 
maksua ei peritä lainkaan 

2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään 
puolet kuukausimaksun määrästä 

3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden 
kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Muissa tapauksissa täysi kuu-
kausimaksu. 

 
Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Hoitomaksu voidaan tarkis-
taa; mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, mikäli perheen koko muuttuu, lapsen varhaiskasvatuksen 
tarve muuttuu tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. 
 
Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen laskutukseen kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikutta-
vien tietojen muutoksista. 



Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin 
tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. 
 
 
Maksukehotus 
Maksukehotuksia lähetetään vain yksi. Mikäli maksua ei senkään jälkeen suoriteta eikä uudesta maksuaikatau-
lusta ole sovittu, lähetetään lasku perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle perintään. 
 
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen 
Varhaiskasvatusmaksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä al-
kaen. Hoidon alkamispäivän muuttaminen edellyttää uuden hakemuksen täyttämistä. Hoitosuhteen alkaessa 
tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, peritään perheelle määrätty kuukausimaksu osakuukauden mak-
suna. 
 
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu en-
nen päätöksen mukaista hoitosuhteen aloituspäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäloma-ajaksi (1.5.-31.8.), syys-, joulu- tai talvi-
loman ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuu-
kausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan 
käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (28 €). 
 
Muutoksenhaku 
Jos maksuvelvollinen on tyytymätön maksupäätökseen, hänellä on oikeus saattaa maksua koskeva päätös kau-
pungin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun 
maksuvelvollinen on saanut tiedon päätöksestä. 
 
Irtisanominen 
Varhaiskasvatuspaikka on aina sanottava kirjallisesti irti.  
Määräajaksi varhaiskasvatuspaikan irtisanominen on myös tehtävä kirjallisesti ja toimitettava uusi hakemus 
hoidon jatkuessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


