
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: 
Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi, voit korottaa taulukon tulorajaa 
seuraavista alaikäisistä lapsista 189 €/lapsi. 

 

Perheen koko 
henkilöä 

 

Tuloraja 
€/kuukausi 

Maksu alkaen 27€, 
tulot vähintään 

Maksu % 
Maksu 288€, jos tulot 
enemmän kuin 

2 2 798 3 050 10,7 % 5 485 

3 3 610 3 862 10,7 % 6 297 

4 4 099 4 351 10,7 % 6 786 

5 4 588 4 840 10,7 % 7 275 

6 5 075 5 327 10,7 % 7 762 

Esimerkki: Perheessä on äiti, isä ja lapsi. Perheen tulot ovat 4000 €/kk. 
Päivähoitomaksu määräytyy seuraavasti: 4000 € - (tuloraja) 3610 € = 
390x10,7%=41,73->42€ 

Tulotiedot ja maksupäätös 

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Perheen tulotiedot on 
toimitettava sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa 

varhaiskasvatuksen. 

Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa. (syksyllä) 

Jos tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta 

enimmäismaksu 

 

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%) tai työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko 

muuttuu. 

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 2021 heinäkuu on 
maksuton, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen viimeistään 

31.12.2020). 

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. 

Muutokset 

 
Kaikista muutoksista ilmoitetaan sähköisesti: 

• Jos päivähoidon tarve lisääntyy, hyväksytyt muutokset astuvat voimaan 
kuukauden alusta 

• 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 varhaiskasvatuksen osasto 

 


