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1. VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN  

 
Toimintakausi 
Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.–31.7. 
 
Yleiset periaatteet 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan perusteella prosenttipe-
rusteisesti. Perheen ensimmäisenä lapsena pidetään aina nuorinta varhaiskasvatuspalvelua käyttävää lasta.  
 
Ylin kokopäivähoidosta perittävä kuukausimaksu on 289 euroa (nuorimman lapsen). Saman perheen toisen 
lapsen maksu on enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta, eli korkeintaan 145 euroa kuukaudessa. Kus-
takin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin pe-
rittävä kuukausimaksu on 27 euroa. 
 
Korkeimpien perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hin-

taindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut 
euromäärät tulevat voimaan tarkastusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä. 

 
 
Perhekoko 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät 
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien puolisoiden alaikäiset lapset. 
 
 
Perheen tuloina huomioidaan 
 
Varhaiskasvatuksessa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteista-
loudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot mm. 

 ansio-, kiinteistö-, tai vuokratulot, metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo  

 elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen osalta)  

 työttömyyskorvaus ja -avustus  

 tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiys- isyys- ja 
vanhempainraha  

 opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot  

 työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyysturvalain mu-
kainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen  

 luontaisedut ja lomaraha  

 
Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan avio- tai avoliitossa 
asuvan alkuperäisistä palkkalaskelmista ym. päätöksistä. Jos kuukausitulot vaihtelevat, huomioidaan maksun 
määräämistä edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausiansio. Tuloihin lisätään lomarahan osuus 5 
%.  

 
Itsenäiset liikkeen- tai ammatinharjoittajat toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen 
viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen edellises-
tä tilikaudesta. Viljelijät antavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot metsätu-
losta. 

 
Metsätulosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 a §:n 2 momentissa ja asiakas-
maksuasetuksen 28 a §:ssä. Säännösten mukaan metsätulo määrätään seuraavasti: Metsän keskimääräisen 
vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsäta-
louden korot. 
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Tuloina ei oteta huomioon:  
 
lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, 

tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintora-

haa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, 

Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista sekä julkisesta työvoimapalvelusta annettujen lakien mukaista 

ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten 

korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea, työntekijän kilometri- ja työkalukorvauksia.  

 
Tulojen vähennyksinä huomioidaan:(näistä on toimitettava myös liitteet tulotietojen mukana) 
 
vanhemman tai huoltajan suorittama elatusapu sekä rahana suoritettava syytinki 
 
 
Tulotietojen toimittaminen (tuloselvityslomake) 
 
Kaikista tuloista on toimitettava tositteet hoidon alkamiskuukauden aikana varhaiskasvatuksen toimistoon päiväkoti Veka-
raan. Mikäli tulotositteita ei toimiteta määräajassa, määräytyy perheelle korkein maksu kunnes tulotositteet on toimitet-
tu. Maksu oikaistaan tällöin seuraavan kuukauden alusta.  
 
Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos perhe ilmoittaa kirjallisesti (tulotietolomake) valitsevansa korkeimman maksun. 

 

Hoitomaksun määräytyminen 

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mu-
kaisesti. 

Perheen koko  

 

Tuloraja  

 

Maksuprosentti 

 

korkeimman maksun brutto-

tuloraja €/kk 

            2 2012 
10,7 
 

4803 

            3 2713 
10,7 5414 

            4 3080 
10,7 5 781 

            5 3447 
10,7 6148 

            6 3813 
10,7 6514 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.  

 
 

Kokopäivähoito  
 Hoitoaika yli 5h/päivä 

 
 Kokopäivähoidossa ylin kuukausimaksu on 289 euroa (nuorimman lapsen). Toisen lapsen maksu on enintään 50% 

ensimmäisen lapsen maksusta, eli korkeintaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä 

kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. 
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Osapäivähoito   
 Hoitoaika on enintään 5 h/päivä  

 Osapäivähoidon kuukausimaksu on 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta. 

 Mikäli päivittäinen hoitoaika ylittyy, laskutetaan tällöin kokopäivähoitomaksu. 

. 
 
Osaviikkohoito   
 Jos lapsi on säännöllisesti pois osan kalenterikuukautta, huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina, kun perheen 

kanssa on ennalta sovittu hoitosopimuksella hoitopäivien keskimääräinen lukumäärä/kk 9 ja 16 päi-

vän väliltä. Hoitopäiviin lasketaan myös sairaus- ja lomapäivät (muut kuin vapaapäivät). Varhaiskas-

vatusmaksu määritellään ilmoitettujen hoitopäivien lukumäärän mukaisena kiinteänä kuukausimaksuna toistaiseksi. 

Hoitopäivien lukumäärää ei voi vaihdella alle kahden kuukauden pituiseksi jaksoksi. 

 Kuukausimaksu saadaan jakamalla tulojen mukainen/korkein hoitomaksu 21:llä ja kertomalla tämä päivämaksu 

hoitopäivien lukumäärällä. 

 Hoitopäivien toteutumista seurataan hoitopaikassa kolmen kuukauden jaksoissa elo-lokakuu, marras-tammikuu, 

helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu. Kolmen kuukauden keskiarvon ylittäneet hoitopäivät laskutetaan takautuvasti 

jaksoa seuraavassa laskussa. Alitusta ei hyvitetä. 

 
 

Vuorohoito 
 Vuorohoitoa tarjotaan aamuisin (ennen klo 6.00), iltaisin (klo 17.30 jälkeen), öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä, 

kun hoidon tarve johtuu molempien vanhempien (tai yksinhuoltajan) päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelus-

ta. Hoitoa ei kuitenkaan tarjota jouluaattona, joulunpyhinä, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina eikä pääsiäispäivi-

nä.  

 Vuorokauden vaihtuminen aiheuttaa uuden hoitopäivän (esimerkiksi kun lapsen hoitoaika on 17.00-06.00 – laske-

taan kahdeksi hoitopäiväksi) 

 Vanhempien on ilmoitettava hoitoajat kirjallisesti viimeistään kymmenen päivää ennen hoitoviikon 

alkua (perjantaina klo 12 mennessä) omalla lomakkeellaan (vuorotyöstä johtuvat hoitoajat). Myöhem-

min ilmoitettuihin hoidon tarpeisiin emme välttämättä pysty vastaamaan. 

 
Esikoululaisten varhaiskasvatus 
Esiopetus ja varhennettu esiopetus on maksutonta. Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikan, esi-
koululaisten asiakasmaksu lasketaan varhaiskasvatusmaksujen säännösten mukaisesti, kuitenkin niin että esikoulun 
toiminta-aikoina  

 kuukausimaksu on enintään 80 % kokopäivähoidon maksusta silloin, kun lapsi on hoidossa yli 5 tuntia hoitopäivän 

aikana 

 kuukausimaksu on enintään 60 % kokopäivähoidon maksusta silloin, kun lapsi on hoidossa enintään 5 tuntia hoi-

topäivän aikana 

 kuukausimaksu on enintään 20 % kokopäivähoidonmaksusta silloin, kun lapsi on hoidossa enintään 2 tuntia hoito-

päivän aikana 

Koulun kesäloman ajalta asiakasmaksu peritään varhaiskasvatuksen säännösten mukaisesti.  
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Kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatus 

Kehitysvammaisten kuntouttavaa varhaiskasvatusta, joka on maksutonta, annetaan 5 tuntia päivä, pääasiassa yli 3-
vuotiaille. Muusta varhaiskasvatuksesta maksu määräytyy tulojen mukaan. Kehitysvammaisten kuntouttava varhaiskas-
vatus edellyttää, että vanhemmat toimittavat varhaiskasvatuksesta vastaavalle rehtorille lääkärin lausunnon, jossa tode-
taan lapsen kehitysvammaisuus ja kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että varhaiskasvatus on kirjattu kuntoutuk-
selliseksi toiminnaksi lapsen erityishuolto-ohjelmaan  
 
Kuntouttava varhaiskasvatus 
 
Kuntouttavaa varhaiskasvatusta annetaan pääasiassa yli 3-vuotiaille lapsille, viisi tuntia (osapäivähoito) päivässä ja lap-
selle tehdään oma henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kuntouttava varhaiskasvatus edellyttää lääkärin tai muun 
erityisasiantuntijan lausuntoa. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät normaalisti. Mikäli perhe on valin-
nut varhaiskasvatuspaikan, vaikkakin vain kuntoutuksellisista syistä, lapsesta ei makseta enää kotihoidontu-
kea/yksityisen hoidon tukea.  

 

 
Tilapäinen varhaiskasvatus 

 Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään hoitomaksua yli 5 tuntia kestävästä hoidosta 20 euroa / päivä, enintään 

5 tuntia kestävästä hoidosta 13 euroa / päivä. 

 Esikoululaisen tilapäisestä hoidosta peritään alle 2 tuntia kestävästä hoidosta 7 euroa / päivä, muutoin maksut ovat 

samat. 

 

2. POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUUN 

Tilapäiset poissaolot ja vanhempien lomat eivät vaikuta maksuun. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yh-
denkin päivän kalenterikuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu (poikkeuksena koulujen kesäloma-aika). 
Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu 11 kuukaudelta toimintakaudessa. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli 
lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta. Perheen tulee ilmoittaa, mikäli lapsi on ollut 
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muussa kunnassa toimintavuoden aikana. 
 
 
 
Lapsen sairastaminen 
Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksus-
ta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. 
 
Lapsen muut poissaolot  
Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Kesäajan maksut 
Koulujen kesälomien aikana (viikot 23–32) asiakasmaksusta saa hyvitystä, kun lapsen poissaolosta ilmoittaa huhtikuun 
aikana jaettavassa kyselyssä. Asiakasmaksua hyvitetään jokaisesta viiden viikon ylittävästä poissaoloviikosta viiden hoito-
päivän maksun verran. Esim. 10 viikon poissaolosta hyvitetään 25 hoitopäivää. 

 
 
Isyysrahajaksosta johtuva poissaolo  

Perheellä ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana sen lapsen osalta, jota isyysrahajakso 
koskee (perheen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan kuitenkin säilyy). Isyysrahajaksosta johtuva poissaolo on ilmoi-
tettava kahta viikkoa aiemmin. Varhaiskasvatusmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella (kuu-
kausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti). 
Perhe toimittaa varhaiskasvatukseen päätöksen isyysrahajaksosta. 
 
 
Varhaiskasvatushenkilöstön kehittämispäivät  
Varhaiskasvatushenkilöstöllä on 1-2 kehittämispäivää toimintavuoden aikana. Mikäli vanhemmat järjestävät lapsensa 
hoidon kehittämispäivänä itse, eivätkä ole ilmoittaneet tarvitsevansa hoitoa/varahoitoa, maksua ei siltä päivältä peritä. 
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Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen  

 Jos hoitosuhde alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan 

kuukausimaksua alhaisempana. 

 Hoitopaikan vastaanottamista voi siirtää kirjallisesti myönnetystä päivästä kalenterikuukauden eteenpäin ilman uutta 

hakemusta. 

 Ennen hoitosuhteen alkamista perhe voi käydä tutustumassa hoitopaikkaan maksutta.  

 Tapaturmavakuutus astuu voimaan hoitosuhteen alkaessa. 

 Mikäli perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, 

peritään korkeimmasta kuukausimaksusta puolet.  

 Hoitosuhde irtisanotaan kirjallisesti muutostietolomakkeella pääsääntöisesti viimeistään kahta viikkoa ennen hoitosuh-

teen päättymistä. 

 

3. VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN   

 
Vuositarkistus  
Maksun perusteena olevat tulot ja perustiedot tarkistetaan ja uusi maksu määritetään aina uuden toimintakauden alka-
essa elokuussa. 

 
Kesken toimintakauden (tuloselvityslomake, muutoslomake) 
Maksua tarkistetaan kun muutos perheen tuloissa on vähintään 10 % tai hoidon tarpeen muutos on vähintään kahden 
kuukauden pituinen. Perheen tulee toimittaa aina uudet tositteet ja maksun suuruuteen vaikuttavat tulotiedot välittömäs-
ti muutoksen tapahduttua tuloselvityslomakkeella. Maksu tarkistetaan uusien tositteiden perusteella seuraavan 
kuukauden alusta alkaen. 
Tiedot perhekoon, hoitomuodon tai yhteystietojen osalta perheen on ilmoitettava välittömästi muutoksen tapahduttua 
muutostietolomakkeella. 

 
Maksun alentaminen erityisistä syistä  
Huoltajan erillisestä anomuksesta voidaan hoitomaksua alentaa tai jättää perimättä erityisistä syistä. Hakemus tehdään 

kirjallisesti ja se jätetään varhaiskasvatusjohtajalle.  
 

Muutoksenhakuohje  
Mikäli varhaiskasvatusmaksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 
virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.  
 
Mikäli hoitomaksuista vastaava viranhaltija on tehnyt virheen määrittäessään perheen varhaiskasvatusmaksua ja virhe 
aiheuttaa maksuhyvityksen asiakkaalle, maksu oikaistaan takautuvasti ja liikaa maksettu hoitomaksu palautetaan van-
hemmille/huoltajille. Mikäli viranhaltijan virhe aiheuttaa lisälaskutusta, maksua ei oikaista takautuvasti, vaan se oikais-
taan seuraavasta laskutuksesta alkaen. 

 

 

4. VARHAISKASVATUSMAKSUN PERIMINEN     

 
Laskutus 
Varhaiskasvatusjohtaja tekee varhaiskasvatusmaksupäätökset ja hyväksyy laskutuslistat. Laskutus tapahtuu kalenteri-

kuukausittain jälkikäteen. Laskutuksen hoitaa Pukkilan kunta. 
Laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp p.0400 152 268.  

 
 
Maksun viivästyminen  
Maksuvaikeuksissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Kunnan Taitoaan, myyntilaskut.pukkila@taitoa.fi tai Elina Leh-
toseen p. 040 3510676.  
Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota. Perintäpalvelut hoitaa perintätoi-
misto Taitoa Kuntaperintä. 
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