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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 
1.8.2021 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kunnan järjestämässä päiväkodissa ja perhe-
päivähoidossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, tulojen ja hoi-
toajan perusteella, prosenttiperusteisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu in-
deksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Laissa sääde-
tään kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista. Indeksitarkis-
tukset tehdään kahden vuoden välein. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alenne-

taan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia (kts. taulukko seuraa-
valla sivulla). Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta pe-

rittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta ko-
koaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy 

ennallaan (10,7 prosenttia). 

 
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 

euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 
1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa 

kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta 

Varhaiskasvatuspalvelun tarpeen mukainen maksu muodostuu 1.8.2021 jälkeen seuraavasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitopäivän pi-
tuus tuntia/vko  

Sovittu hoitoaika 
kuukaudessa 

Maksun osuus ko-
kopäivähoidon mak-
susta 

Maksimi maksu / 
kk 

Enintään 20 h/vko, 
max 84 h/kk 

0 - 84 h/kk 60 % 172,80 € 

21-27 h/vko, max 
116 h/kk 

85 -116 h/kk 70 % 201,60€ 

28-32 h/vko, max 
136 h/kk 

117 -136 h/kk 80 % 230,40 € 

32-34 h/vko, max 
147 h/kk 

137 -147 h/kk 90 % 259,20 € 

Yli 35 h/vko tai 147 
h/kk 

yli 147 h/kk 100 % 288,00 € 

Esiopetus + enin-
tään 20h/vko 

172,80 € 

Esiopetus + yli 
20h/vko 

230,40 € 
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Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään. 

Lapsen hoitopäivän maksimipituus voi lain mukaan olla enintään10h, lukuun ottamatta vuo-
rohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen (§9/2018). Yli 8h hoitopäivät 
ja vuorohoidon tarve pitää olla perusteltu molempien huoltajien työssäoloon ja matkoihin.  

 
Sopimus varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta  
Sopimus varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehdään sähköisesti eDaisy- asiointipalvelussa. 
Sopimusta ei muuteta kuukausittain, vaan hoitoaikasopimus on voimassa vähintään kolmen 
kuukauden ajan.  

 
Vuorohoito  
Kun molemmat huoltajat ovat vuorotyössä ja lapsi tarvitsee siitä johtuen ilta-, yö- tai viikon-
loppuhoitoa, varhaiskasvatusmaksua tarkastellaan kuukausitasolla. Maksuprosentti muodos-
tuu taulukon mukaisesti. Sopimus varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta on voimassa vähintään 
kolmen kuukauden ajan.  

 
Perhekoko  
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olo-
suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien puoli-
soiden alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjeste-
tään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perus-
teella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmen-
nepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.  

 
Maksun laskukaava 
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan vähentämällä perheen bruttotuloista perheen koon mukai-
nen vähimmäistuloraja. Jäljelle jäävästä erotuksesta lasketaan maksuprosentin mukainen 
summa. 
 
 

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksuprosentti Korkeimman 
maksun tulora-
ja €/kk 

2 2 798 10,70 5 485 

3 3 610 10,70 6 297 

4 4 099 10,70 6 786 

5 4 588 10,70 7 275 

6 5 075 10,70 7 762 
 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seu-
raavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa. 
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Varhaiskasvatusmaksun määritteleminen ja tuloselvitykset  
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomi-
oon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudes-
sa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pää-
omatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausi-
tulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tu-
lona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat 
veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamis-
saan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää 
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista 
etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotuki-
lain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suori-
tettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, 
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpito-
korvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukor-
vausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoi-
don kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (19.12.2017/961) 
 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuh-
teista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä mää-
räajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 
 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko to-
dettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu  
Asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella, 
mikäli tositteet puuttuvat maksu määrätään korkeimman maksun mukaan. Huoltaja voi il-
moittaa suostuvansa maksamaan korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimit-
taa. Tulotiedot tai suostumus korkeimpaan maksuun ilmoitetaan sähköisesti eDaisy- asiointi-
järjestelmässä.  
 
Tuloselvityksen tositteeksi tarvitaan:  
 
1) Palkansaajat:  

Selvitys ennakonpidätyksen perusteista kuluvalle vuodelle ja/tai palkkatodistus, josta käy 
ilmi vähintään viimeisimmän 6 kuukauden tulokertymä, tai palkanlaskijan antama selvi-
tys tuloista.  
 

2) Yksityisyrittäjän tulee toimittaa tuloselvityksessä mainitut liitteet.  
 

3) Muut tulot Kelan tekemät maksupäätökset (esim. osittainen joustava hoitoraha) tai vas-
taavat. Todistus osallistumisesta työvoimapoliittiseen koulutukseen/aikuiskoulutukseen. 
Päätös työmarkkinatuesta. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050566
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503#a19.12.2017-961
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4) Lapsen tulot. Huomioidaan vain varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta. Esim. elatus-
turva ja lapsen eläke.  

 
5) Tositteet vähennyksistä. Maksettu elatusapu ja syytinki.  

 
Jos kuukausitulot vaihtelevat, huomioon otetaan viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen 
kuukausitulo. Varhaiskasvatusmaksu määrätään päätöksentekohetken tilannetta vastaavaksi 
joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Varhaiskasvatusmaksu on voi-
massa toistaiseksi ja tarkistetaan tarvittaessa.  
 
Varhaiskasvatusjohtajalla on mahdollisuus tarkistaa KELA:n tietojärjestelmästä asiakkaan 
etuuksien vireilläolo- ja maksutiedot ilman asiakkaan suostumusta. (Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista 21§)  

 

Tilapäinen varhaiskasvatus  
Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 35€/pv ja osapäiväsestä varhaiskasvatuksesta 
27€/pv. Toisesta lapsesta alkaen maksut ovat 28€/pv ja 21€/pv.  
 

 

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun  
1. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukau-
dessa, peritään puolet kuukausimaksusta.  
 
2. Jos lapsi on oman sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden toimintapäivät, 
maksua ei tältä kuukaudelta peritä. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa heti lapsen hoito-
paikkaan/Daisynettiin ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta 
ilmoittamatta poissaolon syytä, tulkitaan se muuksi poissaoloksi.  
 
3. Jos lapsi on muun syyn vuoksi poissa kalenterikauden kaikkina toimintapäivinä, peritään 
puolet kuukausimaksun määrästä. Täysi kuukausimaksu peritään, jos lapsi on hoidossa päi-
vänkin kalenterikuukauden aikana, eivätkä poissaolot johdu hänen omasta sairaudestaan. 
 
4. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, 
mutta oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. 
Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut 
lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta. Isyysvapaasta 
johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään neljätoista vuo-
rokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.  
 

5. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään 
toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä 

 

Koulujen loma-ajan maksu  
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Lain mukaan maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Pukkilassa maksuton 
kuukausi on heinäkuu. Maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei 
ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuu-
kausittaisten hoitopäivien määrästä.  
 
Koulun kesäloman ajalta (viikot 23-32) maksua ei peritä, mikäli lapsi on lomalla. Maksua ei 
peritä myös silloin, kun lapsi on lomalla vähintään kuusi viikkoa, sisältäen heinäkuun ja huol-
tajat ovat tehneet siitä poissaoloilmoituksen DaisyFamilyyn 30 kalenteripäivää ennen loman 
alkua. Syys-, joulu- ja talviloman ajalta maksua ei peritä, jos lapsi on poissa koko loman ajan 
ja poissaolo on merkitty DaisyFamilyyn annettuun päivämäärään mennessä.  
 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi eivätkä peruuta si-
tä, voidaan perumatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat 
niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä var-
haiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmistä perittävästä maksusta.  
 
Varhaiskasvatusmaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin varhaiskasvatusyksikkö on muusta 
syystä suljettuna varhaiskasvatusjohtajan päätöksen mukaan ja vanhemmat järjestävät lap-
sen hoidon itse.  

 

Maksun tarkistus kesken toimintakauden  
Mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti tai perheenjäsenten määrä muuttuu toiminta-
kauden aikana, perheillä on velvollisuus ilmoittaa tiedot sähköisen asiointipalvelu eDaisyn 
kautta. Maksu tarkistetaan uusien tositteiden perusteella. Jos maksun määräämistä koskeva 
päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoi-
hin, maksu voidaan oikaista takautuvasti. 

 

Maksupäätös  
Päätöksen varhaiskasvatusmaksusta tekee varhaiskasvatusjohtaja. Hän vastaa myös maksun 
määräytymisperusteita koskeviin kysymyksiin. Maksupäätöksen tekijä voi oikaista oman las-
ku- tai kirjoitusvirheensä. Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai si-
tä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen 
toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvolli-
suuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen 
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä 

 

Lasku  
Lasku lähetetään kerran kuukaudessa jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
laskusta lähetetään maksumuistutus. Jos maksua ei tästäkään huolimatta suoriteta, lasku lä-
hetetään ulosottoon. Perinnästä aiheutuu asiakkaalle lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksesta 
säädetyt maksut voidaan ulosmitata.  
 
Varhaiskasvatuksen järjestäminen muualla, kun päiväkoti Vekarassa tai perhepäi-
vähoitajalla  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412
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Jos Pukkilan kunta järjestää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla 
ostopalveluna, palvelusta peritään sama maksu, kuin kunnan itse järjestämästä vastaavasta 
varhaiskasvatuksesta. Jos varhaiskasvatusta järjestetään lain 5§:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla antamalle palvelukäyttäjälle palveluseteli, kunta ei saa periä varhaiskasvatuksesta 
maksua (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 29.12.2016/1503). Palvelusetelin arvoa 
määrättäessä on otettava huomioon, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä an-
netun lain (569/2009) 7 ja 8§:ssä säädetään. 


