
 
   
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen 
  

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, brutto-
tulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Hoitomaksu määritellään pää-
sääntöisesti hoitosuhteen alkaessa ja jatkossa vähintään kerran toimintavuodessa. 

 Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä perhetilanteen, ansiotulojen, työpaikan 
tai osoitteen muuttuminen. Tulotietojen muuttuessa, tarkistus varhaiskasvatuksen 
kuukausimaksuun tehdään tulotietojen toimittamisesta seuraavan kuukauden alusta 
lukien. Jos perheen tulot ovat nousseet, eikä huoltaja ole tulotietojen muutoksesta il-
moittanut, on korotettu asiakasmaksu mahdollista periä takautuvasti varhaiskasvatuk-
sen asiakasmaksulain mukaisesti. Kuukausimaksun alentumista ei muuteta takautu-
vasti.  

Tulotiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa 
hoidon aloituskuukauden aikana. 

 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja varhaiskasvatuslaskun eräpäivä 
on pääsääntöisesti kuukauden viimeinen päivä. Maksamaton lasku siirtyy perintätoi-
miston hoidettavaksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.  

Asiakasmaksuissa noudatetaan lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016.  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perus-
teella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa 
elävät molempien alaikäiset lapset. 

Perhekoon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit: 

Perheen koko Vähimmäistuloraja 
€/kk 

Maksuprosentti Korkeimman  
maksun tuloraja €/kk 

2 2136 € 10,7% 4823€ 
3 2756€ 10,7% 5443€ 
4 3129€ 10,7% 5816€ 
5 3502€ 10,7% 6189€ 
6 3874€ 10,7% 6561€ 

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä lap-
sesta 144 €. 



 
   

Määriteltäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymi-
sen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mak-
sua. 

 

Lapsen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy seuraavasti: 

- yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistu-
loraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin (10,7 %) mukainen 
maksu (=varhaiskasvatuksen kuukausimaksu). 

- perheen nuorimman, kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 
korkeimmillaan 288€/kk. 

- perheen toisesta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on 
50% nuorimman lapsen maksusta 

- kolmannesta ja kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu 
on 20% nuorimman lapsen maksusta, eli enimmillään 58€/kk. 

- alin perittävä kuukausimaksu on 27€ 
- maksu pyöristetään lähimpään euromäärään 

 

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksen kuukau-
simaksu määräytyy enimmäismaksun mukaisesti.  

Lapselle määritellään ensin joko korkein, tai perheen kokoon ja tuloihin perustuva kuu-
kausimaksu. Tämän jälkeen lopulliseen maksuun vaikuttaa myös lapselle valittujen hoi-
totuntien määrä.  

- Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 80 tuntia kuukaudessa, peritään kuu-
kausimaksua 40% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 

- Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 81-120 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausi-
maksua 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 

- Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 121-146 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausi-
maksua 80% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 

- Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 147 tuntia kuukaudessa, peritään kuukausi-
maksua 100% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 

Esiopetusaika 4 h/ pv on maksutonta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee esikoulun 
lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee perheen huomioida tämä esikoululaisen 
tunteja mietittäessä. 

Jos haluat tehdä tuntivalintoihin muutoksia, se onnistuu kirjautumalla varhaiskasvatuk-
sen asiakasjärjestelmä eDaisyyn, ja tekemällä tuntirajavalinnan muutos-hakemuksen. 
Hakemus tulee tehdä muutosta edeltävän kuukauden viimeiseen päivään mennessä. 
Tuntirajavalinta on voimassa aina vähintään kolme kuukautta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat tulot 

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteista-
loudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pää-
omatulot sekä verosta vapaat tulot. Myös hoidossa olevan lapsen tulot huomioidaan 



 
   

(esim. eläke, elatusapu/-tuki). Mikäli kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukau-
situloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuk-
sessa vahvistettu vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka 
verohallitus vuosittain antamissa päätöksissään ennakonperinnän laskemisperusteista 
määrää.  
 

Tuloina ei oteta huomioon: 

- lapsilisää, vammaisetuus- tai kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta 
- asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tut-

kimuskuluja, sotilasavustusta tai rintamalisää 
- opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja 

muita vastaavia avustuksia 
- toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 
- kuntoutusrahalain tai julkisen työvoimapalvelulain mukaista ylläpitokorvausta 
- perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 

 

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasialli-
sista perhesyistä johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki. 

Yksityisyrittäjän tulot määritellään kirjanpitäjän täyttämän tuloselvityskaavakkeen sekä 
seuraavien liitteiden perusteella: 

- tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta 
- verolippu ja verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta 
- ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle 
- kirjanpitäjän antama selvitys maksetuista osingoista 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mu-
kaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna met-
sämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden ko-
rot. 

Lyhytaikainen tulonmuutos (1-2kk) ei vaikuta asiakasmaksuun. 

Sovittujen hoitotuntien ylitys ja vaikutus asiakasmaksuun 

Asiakasmaksu perustuu varattuun tai käytettyyn hoitotuntimäärään ja laskutuksessa 
huomioidaan näistä korkeampi tuntimäärä. Jos tunnit ylittyvät vähintään tunnin kuu-
kaudessa, nostetaan maksu ylitystä vastaavaan maksuluokkaan sen kuukauden ajaksi, 
missä ylitys on tapahtunut. 

Mikäli ylityksiä tapahtuu kahtena peräkkäisenä kuukautena, maksu kolmannesta kuu-
kaudesta alkaen on ylityksen mukainen.  Ylitysten jälkeen tehdään uuden maksuluokan 
mukainen maksupäätös, joka on voimassa seuraavat kolme kuukautta, riippumatta 



 
   

siitä, käytetäänkö ylityksen mukaista tuntimäärää. Huoltajien tulee seurata tuntimää-
rien toteumaa, joka löytyy Daisynetin hoitoaikavarausten alaosasta Laskutusperuste-
kohdasta. 

 

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen 

Varhaiskasvatuksen katsotaan alkaneen siitä ajankohdasta, joka varhaiskasvatuspää-
töksessä on ilmoitettu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa myös tuosta päivästä. 
Varhaiskasvatuspaikka on otettava vastaan sähköisesti varhaiskasvatuksen asiakasjär-
jestelmän eDaisyn kautta kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta.  

Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu 
määräytyy toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaisesti. 

Jos lapsen huoltaja ei ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa 
eikä paikkaa ole peruutettu kirjallisesti ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskas-
vatuksen alkamista, lapsen huoltajalta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukai-
sesta kuukausimaksusta. 

Varhaiskasvatus päättyy 31.7 sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun.  

Poissaolojen vaikutus 

Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Puo-
let asiakasmaksusta peritään, kun: 

- lapsi on kalenterikuukauden aikana oman sairautensa vuoksi poissa 
varhaiskasvatuksesta 11 toimintapäivää tai enemmän 

- lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukau-
den toimintapäivät 

Maksua ei peritä, jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden 
toimintapäivät. Täysi kuukausimaksu peritään, jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän 
kalenterikuukauden aikana, eivätkä poissaolot johdu hänen omasta sairaudestaan. 

Isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa. Isyysrahakauden aikaiselta 
poissaolojaksolta ei näin ollen peritä asiakasmaksua. Isyysrahajaksoista johtuvasta pois-
saolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan ja varhaiskasvatus.toimisto@hat-
tula.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen 

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisesti varhaiskasvatuksen asiakasjärjes-
telmä eDaisyn kautta vähintään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen päättymistä. 

Lapsen ollessa poissa hoidosta kahden peräkkäisen kuukauden ajan vanhempien ilmoit-
tamatta, hoitosuhde irtisanotaan.  

 

 



 
   
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun periminen 11 kuukaudelta 

 Heinäkuu on maksuton kuukausi seuraavin edellytyksin: 

- lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elo-
kuussa tai aikaisemmin 

- kunnallinen varhaiskasvatus on kestänyt yhtäjaksoisesti 11 kuu-
kautta 

Mikäli lapsi on ollut hoidossa toisessa kunnassa edellisen vuoden elokuusta alkaen, niin 
perhe on oikeutettu maksuttomaan heinäkuuhun. Hattulaan muuttavan asiakasper-
heen tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi  

 

Lisätietoja 

Tuloselvityksen voi toimittaa sähköisesti kirjautumalla varhaiskasvatuksen asiakasjärjestelmä eDaisyn 
hakemukset ja ilmoitukset- kohdasta, postitse: Hattulan varhaiskasvatus/toimisto, Merventie 10, 
13720 Parola, tai sähköpostitse varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi.  

 

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä:  
varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi 
toimistosihteeri Kirsi Yli-Malmi, 050-5227 503 
 
Arvion varhaiskasvatusmaksusta voit laskea maksulaskurilla: 
https://www.hattula.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus/asiakasmaksut/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


