
Varhaiskasvatuksen maksut 1.3.2023 alkaen 
 

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 
(1503/2016), opetus- ja kasvatuslautakunnan päätökseen. 
Maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 
prosenttia 1.3.2023 alkaen = asiakasmaksuja alennetaan 
 

Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden maksujen määräytyminen 
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein 
maksu on 295 euroa per kuukasi ja alin maksu on 28 euroa. Toisen lapsen maksu on 
40% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 118 euro per kuukausi. Seuraaville 
lapsille maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. 

Perhe hakee kuukausisaldoa (=tuntia/kk), jota voidaan käyttää kuukausittain 

joustavasti perheen tarpeen mukaan. 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, valitun kuukausisaldon mukaan. 

Mikäli käytetyt tunnit ylittävät varatut tunnit, esim. jos lapsi jätetään hoitoon sovittua 

aikaisemmin tai haetaan sovittua myöhemmin, korotetaan maksu toteutuneiden 

tuntien mukaan 
HUOM! Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy, tuntimäärä ja maksu muutetaan todellisen 

tarpeen ja käytön mukaiseksi 

Tuntiluokat ovat: 

max 60h/kk 1-14h/viikko 50 % maksusta 

max 86 h/kk 15-20h/viikko 60 % maksusta 

max 115 h/kk 21-27h/viikko 70 % maksusta 

max 150 h/k 28-34h/viikko 85 % maksusta 

yli 150 h/kk  35h +/viikko 100% 

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy 
 
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen 

koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. 
Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuista. 
 

Perheen koko 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa 
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat 

molempien alaikäiset lapset. 

Perheen tulot 
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät) ja niiden lasten 

tulot, jotka lasketaan perheeseen. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. 

Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. 



Tulorajat 1.3.2023 
Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi, voit korottaa taulukon tulorajaa 
seuraavista alaikäisistä lapsista 262 €/lapsi. 

 

perheen koko 
henkilöä 

 

Tuloraja * 
bruttotulot 
/kk 

Maksu alkaen 28€, 
bruttotulot/kk vähintään 

maksu % 
Enimmäismaksun 
tuloraja, 
bruttotulot/kk 

2 3874 4136 10,7 % 6626 

3 4998 5260 10,7 % 7750 

4 5675 5937 10,7 % 8427 

5 6353 6615 10,7 % 9105 

6 7028 7290 10,7 % 9780 

*tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu 

Esimerkki: Perheessä on äiti, isä ja lapsi. Perheen tulot ovat 6300 €/kk. Päivähoitomaksu 
määräytyy seuraavasti: 6300 € - (tuloraja) 4998 € = 1302x10,7%=139€ 

Tulotiedot ja maksupäätös 
Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Perheen tulotiedot on toimitettava 
sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Jos tulotietoja ei 

ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta enimmäismaksu. 

Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. 

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti. 

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aina kun perheen tulot muuttuvat 

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot 

Palkansaajat: Viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä, 
luontaisedut sekä viime vuoden tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 

5 %. 

Opiskelija: opiskelutodistus, päätös opintorahasta, kuntoutusrahasta/-

tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta. 
Jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkalaskelma, josta ilmenee 

ansiokertymä 

Etuuden saaja: päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta 
(myös osakuntoutusraha) 

joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, 

vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta, 
selvitys elatusavusta tai -tuesta (=tulona saajalle, vähennyksenä 

maksajalle) 

Vanhempainvapaalla: päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, 

isyysrahasta tai lasten kotihoidontuesta 



Yrittäjä (myös maa-, ja metsätalous) 
- kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä 

- kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei 

osakeyhtiö) 
- kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta(osakeyhtiö) ja/tai 

kirjanpitäjätodistus maksetuista palkoista yms. osingoita 

Pääoma-, osinko-, korko-, ja vuokratulot 
- selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite 

vuokranantajan maksamasta hoitovastikkeesta), 
- selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai 

kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta), 

- verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta 

Velvollisuus ilmoittaa muutoksista tuloista 
 

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, jos perheen tulot muuttuvat 

olennaisesti (yli 10%). 

Maksupäätös voidaan muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun 

tulotietojen muutokset ovat saapuneet päivähoitokansliaan. 

Yhteishuoltajuuden vaikutus varhaiskasvatusmaksuun 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään 

varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen 

tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän 

mukainen osoite. 

Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, bruttotulojen ja lapsen 
varhaiskasvatusajan mukaan. Lapsen huoltajat sopivat keskenään lapsen 

varhaiskasvatusta koskevan laskun maksamisesta. 
 

 

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin? 

 
• Lomapäivät eivät pienennä asiakasmaksua. 

• Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan heti 
sairauden alettua. Ilmoita sairauspoissaolo ensisijaisesti Päikyn 

kautta. 
• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 

vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään 
maksuna puolet normaalin kuukausimaksun määrästä. 

• Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki 
kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. 

• Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki 

kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet 
normaalista kuukausimaksusta. 



• Jos lapsi on läsnä yhdenkin päivän kuukaudessa, peritään koko 
kuukauden maksu. 

• Lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysvapaan aikana 

(koskee lasta, josta isyyspäiväraha maksetaan). Tältä ajalta ei 

peritä maksua. 

Maksuton heinäkuu 

 

Heinäkuu on lapselle maksuton kuukausi, jos lapsi on aloittanut 
varhaiskasvatuksessa viimeistään 31.12 (esim. vuoden 2023 heinäkuu on 

maksuton, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen viimeistään 

31.12.2022). 

Maksuton poissaolo kesällä 
 

Perheet voivat saada kesän ajaksi enintään kolme maksutonta kuukautta, 

jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta joko kesä-heinäkuun, heinä-
elokuun tai kesä-elokuun. 

Maksuttomien poissaolo kuukausien hakeminen tapahtuu huhtikuussa ja 
hakuajasta ilmoitetaan Päikyn kautta. 

Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy normaalisti kesän maksuttomista 
jaksoista huolimatta. Poissaolon ajalta ei voi saada lasten 

kotihoidontukea. 

Palvelutarpeen muuttaminen/irtisanominen 

Kaikista muutoksista ilmoitetaan sähköisesti: 

• Lapsen hoitosudetta koskevat muutokset on tehtävä hyvissä ajoin. 

• Jos päivähoidon tarve vähenee: muutos on tehtävä vähintään 3 

kuukaudeksi 

 
Kun päivähoito alkaa tai päättyy 

Jos päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään 

maksu hoitopäivien perusteella kuukausimaksua alempana. 

Esikoulu 
Esikoululapset sekä lapset, joille on myönnetty koululykkäys, käyvät 

maksutonta esikoulua 4 tuntia päivässä. Esikoulu noudattaa koulun 
työjärjestystä, eli lapsilla on syys-, joulu- ja hiihtoloma. Varhaiskasvatus 

ennen ja/tai jälkeen esikoulun peritään maksu kuukausittaisten tuntisaldojen 

mukaan. 

Pedersören kunnan opetus- ja kasvatuksen osasto 

 


