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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE 8/2021 

 
Mihin asiakasmaksu perustuu? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista (1503/2016) sekä voimassa oleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin. Laissa 
säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen 
perusteena olevista tuloista. PÄIVÄHOITOPAIKAN HINTA KÄRKÖLÄSSÄ ON NOIN 2000 € 
KUUKAUDESSA. Asiakasmaksut kattavat kustannuksista noin 10 %. 

  
Perheen koko. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. 

Perheen tulot.  
Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, lapsen vanhemman tai muun huoltajan sekä 
tämän puolison tai tämän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli 
tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esimerkiksi perhe-eläke, korkotulo, 
elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä hyväksytään suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille 
lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. 

Maksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 
Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. (Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden 
alusta, mikäli tulotiedot toimitetaan myöhässä. Maksua ei tarkisteta takautuvasti). Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten 
tai huollollisten näkökohtien perusteella. 

Kuukausimaksu. Maksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimin-
tavuodessa (varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8–31.7). Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, 
että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Oikeus maksuttomaan 
kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen (kunnallinen päivähoito). 

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti.  
Yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistuloraja ja jäljelle jää-
västä osuudesta lasketaan maksuprosentin (10,7) mukainen maksu = päivähoitomaksu. 
 

Perheen koko Vähimmäistuloraja 
€/kk 

Maksu % Korkeimman maksun 
tuloraja €/kk 

2 2798 10,70 5485 

3 3610 10,70 6297 

4 4099 10,70 6786 

5 4588 10,70 7275 

6 5075 10,70 7762 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa (1.8.2021). 

 
Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on enintään 288 € kuu-
kaudessa. Määrättäessä perheen muiden lasten maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman 
lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta perittävä asiakas-
maksu on enintään 40 % (115 €) kuukaudessa. Seuraavien lasten enintään 58 € (80 % alennus) 

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei 
peritä. 
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Hoitoaikaperusteinen maksu. Varhaiskasvatuspaikassa tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palve-
lun tarve. Hoitoaikaperusteisen maksun määräytymisen perusteena ovat perheen kanssa sovitut/varatut 
kuukausittaiset hoitotunnit ja maksun prosentuaalinen porrastaminen kokopäivähoidon maksusta. 

 
 
Maksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella.  

 Ensin määritellään päivittäinen palvelun tarve = lapsen hoitopäivän pituus  

 Sen jälkeen määritellään kuukausittaiset hoitopäivät (keskimäärin)  

 Kuukaudessa on keskimäärin 21 toimintapäivää  

 Mikäli hoitotuntien määrää ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön kolmen kuukauden seurannan 
jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo  
 

varattu hoitoaika, tuntia/kk  hoitomaksu, prosenttia kor-
keimmasta maksusta  

enintään €/kk 

max 84 tuntia  60 173 

85 – 146 tuntia  80 230 

yli146 tuntia →  100 288 

 

Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Koulu-
jen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei ole, peritään esiopetusikäisiltä yleisten maksuperusteiden mukainen 
maksu. Jos lapsi lomailee koko loma-ajan, ei maksua kuitenkaan muuteta. Esiopetus ei sisälly varattuun 
hoitoaikaan. Esiopetusaika on klo 9 – 13, neljä tuntia/päivä arkipäivisin = 20h/vko. 

Esiopetuksessa olevan lapsen hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu 

varattu hoitoaika, tuntia/kk  hoitomaksu, prosenttia kor-
keimmasta maksusta  

enintään €/kk 

max 63 tuntia  40 115 

yli 63 tuntia →  60 173 

 

Hoitoajat ilmoitetaan ensisijaisesti web-palveluiden kautta viimeistään edellisen viikon maanantaina 
vähintään kahdeksi viikoksi, mielellään mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Mikäli perhe ei ilmoita 
varattavia päiviä määräaikaan mennessä, tulkitaan se siten, että päivähoidon tarvetta ko. viikolla EI ole ja 
lapselle ei varata päivähoitoa. Varattuihin toimintapäiviin lasketaan mukaan läsnäolopäivien lisäksi myös 
etukäteen varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot. 

 

 

 

 

 

Hoitoajan muutos  
Lapsen hoitoaikaa muutetaan välittömästi, jos lisäys johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta 
(muutos palvelusuunnitelmaan). Lisääntyneestä hoitoajasta laskutetaan sen alkamispäivästä lähtien. Kun 
perhe haluaa lyhentää lapsen hoitoaikaa, tulee siitä ilmoittaa kahta viikkoa ennen hoitoajan lyhentämistä 
(muutos palvelusuunnitelmaan). Huoltajan jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen 
varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan. 

Päivähoitopaikan peruminen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen 
hoitosuhteen alkamista, peritään hoitomaksua puolet kuukausimaksusta. 

 
 
 

Hoitoajat ilmoitetaan Tieto Edun kautta viimeistään edellisen viikon sunnuntaina klo 24.00 mennessä 
vähintään kahdeksi viikoksi, mielellään mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Mikäli perhe ei ilmoita 
varattavia päiviä määräaikaan mennessä, tulkitaan se siten, että päivähoidon tarvetta ko. viikolla EI ole ja 
lapselle ei varata päivähoitoa. Varattuihin toimintapäiviin lasketaan mukaan läsnäolopäivien lisäksi myös 
etukäteen varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot. Hoitoajan ollessa 
säännöllinen, riittää yhden kokonaisen viikon kertailmoitus web-palveluissa. Keikkatyöntekijät ilmoittavat 
hoitoajat heti tiedonsaatuaan. Huoltajan työn keikkaluontoisuudesta tehdään merkintä lapsen 
palvelusuunnitelmaan. 
Hoitoaikojen toteutumista seurataan kuukausittain. 
Varatun/sovitun hoitoajan ylittyessä peritään maksu toteutuman mukaan ja samalla tarkistetaan 
palveluntarve.  
Vastuu varatun hoitoajan reaaliaikaisesta seurannasta on huoltajilla. 
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Poissaoloja ei hyvitetä  
Poikkeukset:  
▪ jos lapsi on oman sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua 
tältä kuukaudelta peritä lainkaan (tutkimuksia, kontrollikäyntejä tms. ei lasketa sairauspoissaoloihin).  
▪ jos lapsi on oman sairauden johdosta poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, 
peritään maksuna puolet kuukausimaksusta (tutkimuksia, kontrollikäyntejä tms. ei lasketa 
sairauspoissaoloihin).  
▪ jos lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna 
peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajan tulee etukäteen selvittää mahdollinen poissaolon syy.  
▪ Lapsen päivähoidon alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua 
siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa. Palvelun tarve määritellään näissäkin tapauksissa koko 
kuukauden mukaisesti.  
▪ Isyysrahakauden aikaisen keskeytyksen ajalta ei peritä maksua.  
 
Maksun tarkistaminen. Maksujen tarkistus tehdään vuosittain elokuussa (kaikki asiakkaat).  
Maksu tarkistetaan myös, mikäli perheen tulot olennaisesti (± 10 %) muuttuvat, maksu osoittautuu 
virheelliseksi, palvelun tarve muuttuu, perhekoko muuttuu tai voimassaolevat säädökset/päätökset muuttuvat 
(mm. varhaiskasvatusoikeus). Varhaiskasvatusoikeuteen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava 
viipymättä hoitopaikan esimiehelle. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan 
antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan oikaistu maksu periä takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Tietojen muutokset. Varhaiskasvatusoikeuteen ja/tai maksuun vaikuttavat muutokset ja muut muutokset 
perheen tiedoissa tulee välittömästi ilmoittaa Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin – lomakkeella (liitteineen) 
päiväkotiin tai Kärkölän varhaiskasvatuspalvelut, Virkatie 1 16600 Järvelä. 
https://peda.net/karkola/lomakkeet/v 

Palvelun tarpeen muuttuessa tehdään uusi Palvelusuunnitelma päiväkodissa/perhepäivähoidon ohjaajan 
kanssa. Maksuntarkistus suoritetaan muutoksen ajankohdasta alkaen (ei kuitenkaan takautuvasti). 

Muut hyvitykset. Varhaiskasvatuksen ja koulun loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole 
vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen päivähoidon tarvetta. Näinä loma-aikoina päivähoidosta ei peritä 
täyttä maksua, mikäli lapsi on poissa:  

 koko koulun syysloman, joululoman tai talviloman, määräajan kesällä 
 

JA  
 loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä (web-palvelut)  

 
JA  

 huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja ko. kuukauden aikana  
 
Määräaika ja vähennettävien tuntien määrä ilmoitetaan erikseen loma-aikojen hoitotarpeen kyselyn 
yhteydessä. Päivystysaikoina toimintaa on supistettu ja keskitetty. 

Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan paikkaan säilyy ja 
maksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Isyysrahajaksosta johtuvasta 
keskeytyksestä/poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.  
 
Maksun maksaminen. Maksu maksetaan kerran kuukaudessa kotiin lähetettävällä laskulla. Varatut hoito-
tunnit laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava 
perintätoimistolle (Intrum Justitia Oy). Päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia. 

Maksupäätöksistä tietoja puh. 044 7702 133. 

https://peda.net/karkola/lomakkeet/v

