
 

 

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA 
 
1.8.2018 astuu voimaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteisiin indeksitarkistusmuutos, 
jonka myötä tulorajoja, jotka vähennetään perheen, tuloista korotetaan. 
 
MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 
  

Lasten varhaiskasvatuksesta peritään perheen tuloihin perustuvaa kuukausimaksua, 
joka perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) ja 1.8.2018 voimaan 
tulleisiin tulorajojen korotuksiin. 
Maksu määräytyy perheen koon, tulorajan ja maksuprosentin mukaan 
seuraavasti. 
 

Perheen koko, 
henkilöä 

Tuloraja, €/kk 
(joka vähennetään 
perheen tuloista) 

Maksuprosentti tulorajan 
ylittävästä tulosta 

Tuloraja (bruttotulo), 
josta alkaen korkein 
päivähoitomaksu) 

2 2102 € 10,70 4800 € 

3 2713 € 10,70 5420 € 

4 3080 € 10,70 5780 € 

5 3447 € 10,70 6150 € 

6 3813 € 10,70 6510 € 

>6 Tuloraja + 142 € 
kustakin perheen  
alaikäisestä lapsesta 

10,70  

 
          
Perheen koko 
 Asiakasmaksualain mukaan perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa 

tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa 
taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa 
vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa. 

Tulot 
 Perheen tuloina otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa 

avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha ja tulospalkkio lasketaan myös perheen 
tuloksi. Myös saatu elatusapu ja elatustuki huomioidaan. 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 korotettuna niillä prosenteilla, jotka verohallitus 
vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Huoltajien 
tulee varhaiskasvatuksen hakemuksen liitteeksi toimittaa kirjalliset selvitykset tuloistaan 
esim. palkkakuitti/-todistus. 

 
 Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 

mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna 
metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot. 

 
 Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista 

etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista 
opintotukea asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja 
tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena 
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen 
johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten 
korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 

 
Vähennykset tuloista 



 

 

 Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista 
johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai 
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta 
vastaavaksi joko todistettavissa olevien tai arvioitujen bruttotulojen perusteella. 

   
 Perhe voi hakemuksessa olevalla ilmoituksella antaa suostumuksensa korkeimmasta 
asiakasmaksusta. Tällöin tulonselvitystä ei tarvitse tehdä. 

 
 Jos tulotietoja ei toimiteta kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, voidaan 

määrätä enimmäismaksu. 
 
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT JA HOITOMUODOT 
 

Maksu on lapsikohtainen. Lapsikohtainen maksu määräytyy lasten ikäjärjestyksessä siten, 
että perheen varhaiskasvatuksessa olevista lapsista nuorinta pidetään ensimmäisenä lapsena. 
Jos samasta perheestä on useampi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, 
toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten 
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Maksun määrä pyöristetään lähimpään 
euromäärään. 
Ylin kuukausimaksu on 289 € Jos kuukausimaksu jää alle 27 €, maksua ei peritä. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy vanhempien lapselleen varaamien 

hoitotuntien/viikko mukaan. 
 

Varhaiskasvatuksen määrä 

viikossa 

 

%-osuus kokoaikaisesta 

varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksusta 

  enintään 20 tuntia/viikko 60 % 

         21 – 28 tuntia/viikko 70 % 

         29 – 34 tuntia/viikko 80 % 

          35-190 tuntia/viikko 100 % 

 
Kokoaikainen varhaiskasvatus 
  35 tuntia tai yli viikossa kestävä hoito. 
  
Osa-aikainen varhaiskasvatus 
 Alle 35 tuntia viikossa kestävä hoito. 
 
Tilapäinen varhaiskasvatus 
 Tilapäistä hoitomaksua peritään, kun hoidon tarve on 1-5 päivää kuukaudessa. Tilapäisesti 

annettavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään maksuna 16,60 € yhdestä 
lapsesta ja sisaruksista 12,50 € hoitokerralta. Enintään 5 h kestävästä 
varhaiskasvatuksesta peritään 9,90 € ja sisaruksista 7,50 € hoitokerralta. 

 
Esiopetusikäisen lapsen hoito 

 Esiopetusikäinen lapsi on vielä subjektiivisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluva. 1.8.2012 
alkaen esiopetusta järjestetään vain koulujen yhteydessä, joissa järjestetään myös aamu- ja 
iltapäivätoimintaa klo n.6.30–17 välillä. Koulun aamu- ja iltapäivähoidosta on oma erillinen 
maksu, josta voi kysellä sivistystoimen kansliasta. 
Esikoululaiselle voidaan hakea myös pelkästään varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa, jolloin 
maksu määräytyy varhaiskasvatuksen maksumääräysten mukaisesti. 
Päiväkodissa voidaan tarjota esikoululaiselle/koululaiselle vuorohoitoa varhaisina aamuina tai 
iltahoitoina vain vanhempien vuorotyöstä johtuvista syistä. Palvelu katsotaan tilapäiseksi, 
jos se on alle 10 pv/kk. Hoidosta peritään päiväkohtainen kertamaksu, joka on yli 5 h/pv 10 
€/kerta ja enintään 5 h/pv 6 €/kerta. Koulun aamu- ja iltapäivähoidon kiinnioloaikoina hoitoa 
tarvitseville maksu määräytyy edellä mainittujen kriteereiden mukaisesti. 



 

 

 
 
MAKSUN PERIMINEN, POISSAOLOT JA MUUTOKSET 
 
 Maksu määrätään kuukausimaksuna varatusta hoitopaikasta. Maksu peritään pääsääntöisesti 

11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. – 31.7.). Mikäli lapsen hoitosuhde on 
alkanut elokuussa jatkuen yhtäjaksoisesti toimintavuoden loppuun, ei heinäkuulta peritä 
maksua. 

 
 Jos lapsen hoidon tarve päättyy kesken toimintavuoden, on hoitosuhde irtisanottava. Silloin 

myös laskutus katkeaa.  
 
 Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukautta, maksu peritään näistä 

kuukausista hoitopäivien mukaan normaalikuukausimaksua alhaisempana. 
 
Lapsen sairaus 
 Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden 

aikana, maksua peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon 
kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 
Muu poissaolo 
 Kuukausimaksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Jos lapsi on poissa koko 

kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksun perimättä 
jättäminen edellyttää hoitopaikan irtisanomista. Hyvitystä kuukausimaksuun tulee vain, kun 
lapsen hoitopaikka ei ole käytettävissä (hoitaja lomalla tai päiväkoti on kiinni), eikä lapselle ole 
tarvinnut järjestää varahoitoa. 

 
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TARKISTAMINEN 
 
 Maksu määrätään koko toimintavuodeksi. Mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti tai 

perheen koko muuttuu, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi. Maksua tarkistetaan kesken 
toimintavuoden ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Maksun suuruuteen vaikuttavista 
tietojen muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti (palkkaliitteineen) varhaiskasvatusjohtajalle. 

 
 Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 

antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. 
 
LASKUTUS 
 
 Varhaiskasvatuksesta laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. 
 
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun eräpäivään mennessä laiminlyöneelle lähetetään 

maksukehotus. Toisessa maksukehotuksessa lähetetään ilmoitus ulosottoon siirtymisestä, 
mikäli maksua ei suoriteta. 

 Maksun viivästymisestä peritään eräpäivästä lähtien viivästyskorkoa, joka ylittää seitsemällä 
prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. 

 
Lisätietoja 
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua koskevissa kysymyksissä ja laskuun liittyvissä 

epäselvyyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan tai palvelusihteeriin. 
 
Yhteystiedot  
 Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko-Liisa Henttinen puh. 050 566 6351 
 palvelusihteeri Helena Lehtinen  puh. 040 138 2311 
  
                      Osoite: Punkalaitumen Kunta/Varhaiskasvatus  
                                           Vesilahdentie 5 
                                                                 31900 Punkalaidun  

  
 


