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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017- 

 

Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttui 1.3.2017, jolloin voimaan tuli uusi 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon, palveluntarpeen 

sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon. Jos kuukausittaiset 

tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat 

veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä 

ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 

 

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, 

verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan 

yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa 

taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.  

 

Tulotiedot tulee täyttää tuloselvityslomakkeeseen ja samalla toimittaa siinä mainitut liitteet. 

Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen 

korkeimpaan maksuluokkaan voi tehdä samalla lomakkeella. 

 

Tuloselvitykset 

Palkansaajat: 

- tilinauha (kopio riittää) tai palkkatodistus edellisen 12 kuukauden bruttotuloista, mikäli kuukausitulo on 

epäsäännöllinen 

- lomarahat ja päivärahat eriteltynä 

 

Työttömät / työllisyyskurssilla olevat 

- päivärahan maksupäätös tai -ilmoitus 

 

Maatalouden harjoittajat 

- selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 

- selvitys kuluvan vuoden ennakonpidätysperusteista 

- selvitys metsätulosta, vuotuisessa verotuksessa vahvistettu metsän keskimääräinen tuotto hehtaarilta 

kerrottuna metsämaan pinta-alalla 

 

Muu itsenäinen yrittäjä 

- selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 

- selvitys kuluvan vuoden ennakonpidätysperusteista 

- tuloslaskelma ja tase 

 

Opiskelijat 

      -     opiskelutodistus 

 

Tuloina ei oteta huomioon 

- lapsilisää 

- vammaisetuuksista annetun lain 570 / 2007 mukaista etuutta, kansaneläkelain 568/ 2007 mukaista 

lapsikorotusta. 

- asumistukea 

- vammaistukea 

- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia    



- sotilasavustusta 

- rintamalisää 

- opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia (opintotuki, 

aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisää) 

- toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 

- Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 566/ 2005 mukaista 

ylläpitokorvausta 

- julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1295/ 2002 mukaista ylläpitokorvausta 

- perhehoidon kustannusten korvauksia 

- lasten kotihoidon tukea 

 

 Tulojen vähennyksenä huomioidaan 

- suoritetut elatusavut 

- tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen 

yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)  

 

 

Maksuperusteet ja tulorajat 

 

Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan 

määräytyvä maksu eli maksimissaan 290€/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 90% 

ensimmäisen lapsen maksusta eli maksimissaan 261€/kk. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20% 

nuorimman lapsen maksusta eli maksimissaan 58€/kk. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen 

maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 

maksua. Alin perittävä maksu on 27€. 

 

Päivähoito laskutetaan jälkikäteen eli esimerkiksi toukokuun päivähoitomaksu laskutetaan kesäkuussa. Maksu 

peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, 

mikäli lapsella on 3/4 eli 75% etukäteen ilmoitettuja poissaolopäiviä eli e-päiviä sovituista päivistä toimikauden 

(1.8. - 31.7.) aikana. Esimerkiksi jos lapsi on hoidossa kuukaudessa kaikki päivät (21 päivää) e-päiviä tulee olla 

toimintakautena yhteensä 15. Jos hoitopäiviä on 15, niin e-päiviä tulee olla 11. 

 

Viikoittainen hoitoaika 

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon 

varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. 

 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 15 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 40 prosenttia 

kokoaikaisesta maksusta eli enintään  0-116 euroa riippuen perheen tuloista. Hoitoajoista tulee sopia etukäteen. 

- esimerkiksi alle 3h / päivä / 5 päivää / viikko 

  

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 16-20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 60 prosenttia 

kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0-174 euroa riippuen perheen tuloista. Hoitoajoista tulee sopia etukäteen. 

- esimerkiksi 3-4h / päivä / 5 päivää / viikko 

 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 21-34 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 80 prosenttia kokoaikaisesta 

maksusta eli enintään 0-232 euroa riippuen perheen tuloista. Hoitoajoista tulee sopia etukäteen. 

- esimerkiksi 3-7h / päivä 5 päivää / viikko 

 

Keskimäärin vähintään 35 tuntia varhaiskasvatusta viikossa tai sen yli on kokoaikaista varhaiskasvatusta eli 

enintään 0-290 euroa riippuen perheen tuloista. 

 

 

Tulorajat 

Perheen henkilömäärä 

Uusi tuloraja 

1.3.2017 lukien 

euroina/kk 

Uusi 

maksuprosentti 

1.3.2017 lukien 

2 1 915 11,5 % 

3 1 915 9,4 % 

4 2 053 7,9 % 

5 2 191 7,9 % 

6 2 328 7,9 % 



 

Suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun voi laskea itse seuraavalla kaavalla: 

(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu.  

Esim. 4 henkinen perhe: (4000€ - 2053€) x 7.9 % = 154,00 € / lapsi. 

 

Hoitosopimus 

Perhe voi valita tarvitsemansa hoitopäivät 6-20/kk, mutta hoitopäivät ja -ajat tulee ilmoittaa etukäteen. 

Hoitoaikoihin tulee sitoutua ja niitä tulee noudattaa. Päivähoitomaksu määräytyy käytetyn hoitoajan mukaan. 

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon 

varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voi tiedustella: 

 

päivähoidon ohjaaja Salme Saari 040 5500257 salme.saari@iitti.fi 

tai  

päiväkodinjohtaja Erika Räikkönen 040 5957264 erika.raikkonen@iitti.fi 
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