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LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

Voimassa 1.8.2022 alkaen  

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 

(1503/2016). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. 

Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 €/kk, toisesta 

lapsesta 40 % ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 

maksusta. 

 

PERHEKOKO  

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 

elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. 

 

TULOT  

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän 

puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä 

verosta vapaat tulot. 

Tulona ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 

mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, 

tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 

rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa 

toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 

annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista 

ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä 

perhehoidon kustannusten korvauksia. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut 

perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä 

syytinki. 
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TULOSELVITYS  

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan tarvittavat 

tositteet. Tulotiedot ja niihin liittyvät tositteet toimitetaan ensisijaisesti eDaisy -sähköisen asioinnin 

kautta. 

Mikäli hyväksytään korkein asiakasmaksu, niin tulotositteita ei tarvitse toimittaa. 

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 

peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti. 

 

VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN  

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti 

liitteineen myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko 

muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin 

tulotietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Ilmoitetut tiedot vaikuttavat 

asiakasmaksua laskevasti sen kalenterikuukauden alusta, jolloin muuttuneet tiedot on ilmoitettu. 

Asiakkaan virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta. Työpaikan 

vaihtuessa toimitetaan aina uusi palkkalaskelma. 

Kunnan varhaiskasvatuksen tehtäviä hoitavalla viranomaisella on oikeus pyynnöstä saada maksun 

suuruuteen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset eri viranomaisilta.  

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään kahden vuoden 

välein. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset 

muuttuvat. 

 

KUUKAUSIMAKSU  

Maksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen palvelutarpeen perusteella. 

Kuukausimaksu peritään pääsäännön mukaan enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta 

toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä on, että kunnallinen 

varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.  

 

 

 

 

https://tuusula.daisynet.fi/eDaisy
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Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:  

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 

eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.  

perheen 

koko   

tuloraja e/kk   maksuprosentti    korkein maksu, jos perheen 

bruttotulot/kk ylittävät alla olevan 

summan. 

2     2913   10,7     5665,40  €/kk   

3     3758     10,7     6510,40 €/kk   

4     4267    10,7     7019,40 €/kk   

5     4777    10,7     7529,40  €/kk   

6     5284     10,7     8036,40 €/kk   

 

Enimmäis- ja vähimmäismaksu sekä sisarusten maksu 

KORKEIN MAKSU   
 

kuukausimaksu 35h /vko 100 %  

1.lapsi     295 e/kk     

2.lapsi (40% 1.lapsen maksusta)    118 e/kk        

3.-6. lapsi (20% 1.lapsen maksusta)     59 e/kk    

 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos kuukausimaksu on lasta kohden 

vähemmän kuin 28 euroa, maksua ei peritä. Kuukausimaksun määrä pyöristetään lähimpään 

euromäärään. 
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Varhaiskasvatuksen palvelutarpeet  

Asiakasmaksun määräytyminen perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan (Kaskoltk § 23/21.3.2017) 

päätöksen mukaisesti lapsen hoitoaikasopimuksessa sovittuun keskimääräiseen viikoittaiseen 

varhaiskasvatusaikaan. 

Varhaiskasvatus   Varhaiskasvatus 

keskimäärin/viikko, muut 

perusteet   

Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksun %   

Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksun summa  

1.8.2021 alkaen  

Kokoaikainen 

varhaiskasvatus    

vähintään 35 t/vk  tunnit yli 

147 tuntia/kk  

100 % maksu (= tulojen ja 

perhekoon mukaan 

määräytyvä korkein 

maksu)   

enintään 295 e/kk  

2.lapsi 118 e/kk 

 

Osa-aikainen 

varhaiskasvatus enintään 

35 t/vk   

yli 25 t/vk - enintään 35 t/vk 

ja esiopetusta täydentävä 

varhaiskasvatus,  106-146 

t/kk  

85 % tulojen ja perhekoon 

mukaan määräytyvästä  

varhaiskasvatuksen 

maksusta   

enintään 251 e/kk    

2.lapsi  100 e/kk  

Osa-aikainen 

varhaiskasvatus enintään 

25 t/vk   

yli 20 t/vk - enintään 25 t/vk 

ja esiopetusta täydentävä 

varhaiskasvatus.  85-105 

t/kk   

70 % tulojen ja perhekoon 

mukaan määräytyvästä  

varhaiskasvatuksen 

maksusta   

enintään 207e/kk   

2.lapsi  83 e/kk      

Osa-aikainen 

varhaiskasvatus enintään 

20 t/vk   

enintään 20 t/vk  

ja  esiopetusta täydentävä 

varhaiskasvatus 0 – 84 t/kk   

60 % tulojen ja perhekoon 

mukaan määräytyvästä  

varhaiskasvatuksen 

maksusta   

enintään 177 e/kk     

2.lapsi  71 e/kk       

 

Maksussa huomioitavasta lapsen keskimääräisestä varhaiskasvatusajasta tehdään etukäteen kirjallinen 

sopimus varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. syys-, joulu- ja hiihtolomat) 

ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei huomioida laskettaessa lapsen keskimääräistä varhaiskasvatusaikaa. 
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POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUUN  

Kuukausimaksu peritään myös poissaolon ajalta seuraavin poikkeuksin:  

1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden 

toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan  

2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää 

kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta 

tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön heti sairauden alettua.  

3. päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä 

tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan.  

4. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi 

kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 

5. maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta ja jona aikana lapsen hoidosta maksetaan 

sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa. Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on 

ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua 

aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi 

viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 

päivää kestävästä poissaolosta tulee asiakasmaksua varten ilmoittaa erikseen varhaiskasvatuksen 

sihteerille. 

 

MAKSU PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ VARHAISKASVATUKSESTA  

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa 

eikä paikkaa ole peruttu ennen varhaiskasvatuksen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.  

 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen 

määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausi-maksusta. Etukäteen määräaikaan 

mennessä peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta myös siinä tapauksessa, että kuukausimaksu 

varhaiskasvatuspaikasta peritään 11 kuukaudelta. Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty 

kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta. 
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VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN  

Varhaiskasvatusmaksu peritään päätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen. 

Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen 

varhaiskasvatustarpeen päättymistä. 

 

TILAPÄISEN VARHAISKASVATUKSEN JA KERHOTOIMINNAN MAKSUT 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 20 euroa/pv. Laskutus toteutuu käytettyjen päivien lukumäärän 

mukaisesti. 

Lasten kerhotoiminnasta ei peritä maksua. 

 

LASKUTUS  

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun 

eräpäivä on kyseisen kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken 

kalenterikuukauden, maksu peritään lapsen päätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä 

siihen asti, kun lapsi on tosiasiallisesti varhaiskasvatuksessa. 

 

MAKSUALENNUS/VAPAUTUS 

Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tulee hakea tulojen mukaiseksi. Asiakasmaksut 

tarkistetaan ensin tulojen mukaiseksi toimittamalla viimeisimmät tilinauhat, päivärahapäätökset, 

opiskelutodistukset ja sen jälkeen haetaan alennusta/vapautusta, jos aiheellista. Jos tulojenmukaisen 

tarkistuksen jälkeen asiakas edelleen hakee maksualennusta/vapautusta, tulee asiakkaan jättää 

perustoimeentulotukihakemus Kelaan. Kelan päätöksen saatuaan asiakas hakee maksualennusta/ 

vapautusta varten puoltolausuntoa sosiaalityöntekijältä tai – ohjaajalta. Sosiaalityöstä toimitetaan 

hakemus/lausunto varhaiskasvatussihteerille. Sosiaalityöstä toimitetaan hakemus/lausunto 

varhaiskasvatussihteerille ja maksualennuksen tai päätöksen vapautuksesta tekee 

varhaiskasvatuspäällikkö. 

 

Kuntoutuksellisten syiden perusteella varhaiskasvatusta käyttävä perhe voi myös hakea asiakasmaksuun 

muutosta. Päätöksen muutoksesta tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 


