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Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 

annettuun lakiin. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, veronalaisten ansio- ja 

pääomatulojen ja verosta vapaiden tulojen perusteella.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan 

ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti:  

 

Perheen koko, 

henkilöä 

Tuloraja, 

euroa/kuukausi 
Maksuprosentti 

2 2102  10,7 

3 2713 10,7 

4 3080 10,7 

5 3447 10,7 

6 3813 10,7 

 

 

Perheen koko 

Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa 

asuvat molempien alaikäiset lapset.  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan 

maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen 

alaikäisestä lapsesta.  

 

Esimerkki:  Kaksi huoltajaa, 3 v. ja 5 v. lapset = perhekoko 4 

Huoltaja 1. Bruttotulot 3100€/kk + lomaraha 130€/kk 

Huoltaja 2. Bruttotulot 2200 €/kk + lomaraha 70€/kk 

Bruttotulot yhteensä 5300 euroa/kk 

5300€ – 3080€ = 2220€  

10,7 % 2200 eurosta on 238 euroa/kk.  

Tämä on nuorimman lapsen kokoaikaisen hoidon maksu. 

 

Mikäli hakija ei toimita perheen tulotietoja viimeistään kuukauden kuluessa hoitosuhteen 

alkamisesta, määrätään maksu enimmäismaksun suuruiseksi ja se korjataan asiakirjojen 

toimittamisesta seuraavan kuukauden alusta lukien. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta he asuvat samassa kunnassa, määrätään 

maksu sen huoltajan perhekoon ja perheen tulojen mukaisesti, jossa lapsella on 

väestörekisterin mukainen asuinpaikka.  Yhteishuoltajat sopivat itse maksun jakamisesta.  Jos 

lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen 

molemmissa kunnissa.  

 

Maksu perustuu bruttotuloihin 

Maksua määritettäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja 

pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Mikäli lomarahasta ei ole 

selvitystä, lisätään kuukausituloihin 5 %. Jos kuukausitulo on muuttuva, lasketaan kuukauden 

keskiansio pidemmältä ajanjaksolta. Myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusapu- ja 

tuki vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Yksityisyrittäjien tulee täyttää Yrittäjän 

tuloselvitys -lomake liitteineen.  



Huoltajat tekevät eDaisy-asioinnissa sähköisesti Tuloselvityksen tai toimittavat kirjallisen 

tuloselvityslomakkeen tositteineen varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä tai viimeistään 

kuukausi varhaiskasvatuksen alkamisesta varhaiskasvatustoimistoon maksun laskemista 

varten. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista.   

 

Palveluntarve 

Varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa huoltajat arvioivat palveluntarpeen.  Maksupäätös tehdään 

sovitun kuukausittaisen varhaiskasvatusajan mukaan, joka on perusteena kuukausimaksun 

määräytymiselle. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi.  

Keskimääräinen 

läsnäoloaika 

viikossa 

Varhaiskasvatusaika 

kuukaudessa 

Maksu% kokoaikaisen 

varhaiskasvatuksen 

maksusta 

Maksu 

enintään /lapsi 

20 h 1- 84 h/kk 60 % 173 

35 h 85 - 147 h/kk 80 % 231 

45 h yli 147 h/kk 100 % 289 

 

Mikäli lapsi käyttää varhaiskasvatusoikeutta enintään 20 tuntia viikossa, maksu on 50% 

kokoaikahoidon maksusta. Varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa voi käyttää päivittäin tai osan 

viikkoa. Osallistumispäivät ja toiminta-aika sovitaan päiväkodin johtajan kanssa 

varhaiskasvatussopimusta tehtäessä ennen varhaiskasvatuksen alkua. Sopimuksen 

perusteena on lapsen varhaiskasvatusoikeus. 

 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksutonta (4h/päivä). Esiopetuksen lisäksi 

varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen maksu määrätään kuukausimaksuna ajalla  

1.8. – 31.5. ja porrastetaan seuraavasti: 

Keskimääräinen 

läsnäoloaika 

viikossa 

Varhaiskasvatusaika 

kuukaudessa 

Maksu% kokoaikaisen 

varhaiskasvatuksen 

maksusta 

Maksu 

enintään /lapsi 

10 h 1 - 44 h/kk 35 % 101 

20 h 45 - 84 h/kk 60 % 173 

35 h 85 - 147 h/kk 80 % 231 

 

Kesäajalta 1.6. - 31.7. peritään varhaiskasvatusmaksu, joka määräytyy alle esiopetusikäisen 

varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan. 

 

 

Varhaiskasvatusajan varaus ja käyttö 

Mikäli lapselle varatut sekä käytetyt tunnit ylittävät päätöksessä sovitun kuukausittaisen 

varhaiskasvatusajan, peritään tältä kuukaudelta korkeampi varhaiskasvatusmaksu. Todellisten 

läsnäolotuntien (varatut sekä käytetyt tunnit) ylittyessä kahtena peräkkäisenä 

kalenterikuukautena, palveluntarve tarkistetaan kaupungin toimesta yksipuolisesti ja 

asiakasmaksu muutetaan todenmukaista käyttöä vastaavaksi.  

 

Laskun perusteena on sekä varattu että käytetty hoitoaika.  Ennakkoon tiedetyt poissaolot ja 

muutokset on ilmoitettava DaisyNet järjestelmään viimeistään edellisen viikon maanantaihin 

klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitetut lapsen sairaus- tai muut poissaolopäivät 

lasketaan toteutuneeksi hoitoajaksi.   

 

 



Palvelutarpeen muutos 

Jos varhaiskasvatusajan tarve muuttuu, on siitä tehtävä sähköisesti Muutosilmoitus tai kirjallinen 

Varhaiskasvatusajan muutossopimus, joka palautetaan päiväkodin johtajalle.  Muutokset 

sopimukseen tehdään aina ennen kalenterikuukauden vaihtumista ja päätös muutoksesta 

tehdään aina kalenterikuukauden alusta.  Muutosta ei voi tehdä takautuvasti. Muutos on 

voimassa vähintään kolme kuukautta. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. 

 

Korkein maksu  

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta ylin perittävä kuukausimaksu 

on 289 euroa.  Osa- aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on palveluntarpeen mukaisesti 

35%,50%, 60% tai 80% kokoaikaisesta maksusta.   Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu 

on 27 euroa.  Maksu pyöristetään lähimpään euroon. 

Perheen koko 
Tuloraja, jolla 289 euron 

kuukausimaksu 

2  4803 

3 5414 

4 5781 

5 6148 

6 6514 

 

Perhe voi suostua korkeimpaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun varhaiskasvatuspaikkaa 

hakiessaan tai ilmoittaessaan siitä myöhemmin varhaiskasvatustoimistoon, jolloin tuloselvitystä 

ei tehdä. Korkein maksu on voimassa toistaiseksi.  

Sisaralennus 

Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen 

perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen 

maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta. 

 

Maksun tarkistaminen ja tulotietojen pitäminen ajan tasalla 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua muutetaan, mikäli perheen yhteenlasketut tulot 

muuttuvat vähintään 10%, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu.  Tulojen 

muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto on saapunut 

varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat 

voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.  

 

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 

antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa takautuvasti enintään vuoden ajalta.  

Perhekoosta johtuva muutos otetaan huomioon alentavasti aikaisintaan siitä päivästä, jolloin 

muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettu kaupungille, ja korottavasti alkaen väestörekisterin 

kirjauspäivästä, mutta kuitenkin enintään vuosi taaksepäin.   

 

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perheen 

koossa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon tai sähköisen asioinnin kautta (eDaisy).  

 

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan kerran vuodessa toimikauden (1.8.-31.7.) alusta. 

 



Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatuksella on tekninen käyttöyhteys KELA:n tietojärjestelmään, 

josta asiakkaan etuuksien vireilläolo- ja maksutiedot voidaan tarkistaa ilman asiakkaan 

suostumusta. Järjestelmän käyttö perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

annetun lain 21 §:ään. 

 

Heinäkuun maksu 

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja se peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista 

(11) kuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos 

lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa ja on 

jatkunut keskeytyksettä koko toimintakauden.  

  

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, mutta lapsi ei 

käytä varattua aikaa eikä sitä peruta etukäteen, voidaan peruuttamatta jätetystä 

varhaiskasvatusajasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 

mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta tai vähintään puolet pienimmästä perittävästä 

maksusta (27€/kk). 

 

Kesän ylimääräinen maksuton jakso 

Mänttä-Vilppulan kaupungin sivistyslautakunta päättää mahdollisesta kesäajan ylimääräisestä 

maksuttomasta jaksosta ja sen kriteereistä erikseen. Asiasta tiedotetaan DaisyNetin kautta ja 

hoitopaikkojen ilmoitustaululla erikseen. 

 

Poissaolot 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista (11) 

toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on 

sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta on 

toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. 

 

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on pois varhaiskasvatuksesta isyysrahajakson aikana. 

Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään 

kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.   

 

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi koko 

kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä 

kalenterikuukauden aikana, peritään koko kuukauden maksu. Lapsen satunnaisia poissaoloja ei 

hyvitetä asiakasmaksussa.   

 

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vanhempien lomautuksen vuoksi vähintään kahden 

viikon yhtäjaksoisen ajan, hyvitetään varhaiskasvatusmaksut tältä ajalta, mikäli perhe ilmoittaa 

ennen lomautuksen alkua, ettei käytä varhaiskasvatusta koko lomautuksen aikana. Kirjallinen 

lomautusilmoitus on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon ennen poissaolon alkua. Muussa 

tapauksessa lomautusajalta peritään perheelle määritelty varhaiskasvatusmaksu. 

 

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden ennakkoon ilmoitetun 

lomautuksen vuoksi, maksu peritään varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua 

alhaisempana. Hyvitys lasketaan päivinä. Hyvityspäivät vähentävät kyseisenä kuukautena 

käytettävissä olevia tunteja.  

 

 



Palveluntarve 20h/viikko – vähennettävät tunnit 4h/päivä 

Palveluntarve 1-84h/kk – vähennettävät tunnit 4 h/päivä 

Palveluntarve 85 - 147 h/kk – vähennettävät tunnit 7h/päivä 

Palveluntarve 148h/kk tai enemmän – vähennettävät tunnit 10h/päivä 

 

Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa on sovittu käytettävän osaviikkoisesti, hyvitys tehdään vain niiltä 

päiviltä joilla varaus olisi ollut. Tällöin vähennettävä tuntimäärä on todellinen varausaika. 

 

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen 

Varhaiskasvatuspaikkapäätöksen saatuaan perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikan 

vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa tiedon 

saamisesta.  Varhaiskasvatuspaikan vastaanottamista voi siirtää kirjallisesti myönnetystä 

päivästä yhden kalenterikuukauden eteenpäin ilman uutta hakemusta. Varhaiskasvatusmaksu 

peritään siitä päivästä lukien, minkä perhe on ilmoittanut hoidon alkamispäiväksi 

vahvistaessaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen.  

 

Mikäli perhe ei ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä peru 

sitä kirjallisesti peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, peritään perheeltä korkeimmasta 

hoitomaksusta puolet. 

  

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa viimeistään viimeisenä hoitopäivänä, jolloin myös laskutus 

päättyy. Muussa tapauksessa laskutus päättyy siihen päivään, jolloin irtisanominen on tehty 

eDaisy-palvelussa tai kirjallinen irtisanominen on saapunut varhaiskasvatustoimistoon.  

 

Kun varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, uuden varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä vasta 

aikaisemman hoitosuhteen päätyttyä. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen katkaisee 

hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti. 

 

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävät maksut  

Varhaiskasvatusta voi käyttää tilapäisesti, jolloin lapselle ei myönnetä varhaiskasvatuspaikkaa 

eikä se vaikuta lasten kotihoidon tuen saamiseen. Tilapäisen hoidon tarve voi olla enintään 5 

päivää kuukaudessa, se ei ole toistuvaa ja sitä voidaan tarjota vain silloin, kun hoitopaikoissa on 

tilaa. Tilapäisen hoidon maksu on perheen tuloista riippumaton.  

 Kokoaikainen hoito (5-10h/päivä) 20 euroa. Perheen kolmannesta lapsesta hoidon maksu 

on 4 €/ päivä.    

 Osa-aikainen hoito (alle 5 tuntia/päivä) on 12 euroa. Perheen kolmannesta lapseta maksu 

on 2,40 €/ päivä.  

 Vuorohoidossa maksu on 30,00€/päivä, kun hoitoaika on 5-10h, ja 18,00 €/päivä, kun 

hoitoaika jää alle 5h/päivä. 

  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus 

Maksut laskutetaan seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on ko. kuun lopussa. 

Maksu suoritetaan kotiin lähetettävällä laskulla tai e-laskulla. Mikäli laskussa on epäselvyyksiä, 

ottakaa yhteyttä varhaiskasvatustoimiston kanslistiin, puh. (03) 4888 725 tai sähköpostilla: 

varhaiskasvatus@taidekaupunki.fi 

 

Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä. 

mailto:varhaiskasvatus@taidekaupunki.fi

