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Maalahden kunnan varhaiskasvatusmaksut 1.1.2018 alkaen 
 
Varhaiskasvatusmaksu 
 

 Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu: yli 5 tuntia/päivä 
 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu (60 %): alle 5 tuntia/päivä 

 
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin 
(1503/2016) sekä Maalahden kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin.  
 
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu voi olla enintään 290 eu-
roa kuukaudessa ja saman perheen toiseksi nuorimman lapsen enintään 145 euroa kuu-
kaudessa (sisaralennus 50 % toisesta lapsesta). Muista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 
perittävä maksu on 20 prosenttia perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta eli 
enintään 58 euroa. Alle 27 euron maksua ei peritä ellei maksu johdu varhaiskasvatuksen 
aloittamisesta tai lopettamisesta tai lapsen sairauspoissaolosta. 
 
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 
maksusta. 
 
Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin, jos tulot nousevat tai laskevat 
olennaisesti (+/-5 %) työpaikan vaihdon, lomautuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi tai jos 
varhaiskasvatuksen tarve muuttuu. Perheen on itse ilmoitettava kirjallisesti liitteineen mah-
dollisista tulojen tai perhekoon muutoksista. Jos maksupäätös on tehty asiakkaan jättämien 
virheellisten tietojen perusteella, maksua voidaan korjata takautuvasti. 
  
Tuloselvitys on toimitettava varhaiskasvatuksen kanslistille kuukauden kuluessa siitä, kun 
lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen. Jos tuloselvitystä ei ole saatu määräaikaan mennes-
sä, varhaiskasvatusmaksuksi määrätään korkein maksu. Maksu tarkistetaan vuosittain kun-
nanvaltuuston päätöksen mukaisesti. 
 
Miten maksu määräytyy? 
Maksu määräytyy prosentuaalisesti perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Tuloselvitystä ei 
tarvitse antaa, jos suostuu korkeimman varhaiskasvatusmaksun maksamiseen. Perheeseen 
lasketaan kuuluviksi yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot sekä heidän kanssaan 
samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 
 
Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pää-
omatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään laskennallinen 5 prosentin loma-
raha paitsi jos asiakas jättää todistuksen, josta ilmenee, että lomaraha poikkeaa laskennal-
lisesta summasta, tai todistuksen, että työnantaja ei maksa lomarahaa. Jos tulot vaihtelevat 
kuukausittain, otetaan huomioon edellisen vuoden keskimääräiset kuukausitulot. Veronalai-
siksi tuloiksi voidaan huomioida myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot 
korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain määrää.  
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 Tiedot eläkkeistä, työmarkkinatuesta, äitiys- tai vanhempainrahasta ja muista vastaa-
vista etuuksista on ilmoitettava. Tulona / tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut 
elatusavut. Opintorahaa ja lasten kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta niistä on toimi-
tettava todistus. 
 
Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä käytetään seuraavaa taulukkoa: 
 
Perheen koko, 
henkilöä 

Tuloraja 
 

Maksuprosentti 
 

Vähimmäisbruttotulo 
korkeimmalle maksulle 

2 
3 
4 
5 
6 

2 050 €/kk 
2 646 €/kk 
3 003 €/kk 
3 361 €/kk 
3 718 €/kk 

10,7 
10,7 
10,7 
10,7 
10,7 

4 760 €/kk 
5 356 €/kk 
5 713 €/kk 
6 071 €/kk 
6 428 €/kk 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa 
tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta. Varhaiskasvatusmaksua las-
kettaessa perheen tuloista vähennetään perheen kokoa vastaavan tulorajan määrä. Sitten 
maksu lasketaan perhekoon mukaisella maksuprosentilla. Jos maksu on 290 euroa tai enem-
män, perhe maksaa korkeimman varhaiskasvatusmaksun lapsestaan. 
 
Esim. Jos bruttotulot ovat 4 500 € (perheen koko 4 henkilöä), varhaiskasvatusmaksu lasketaan seuraavasti:  
4 500 € - tuloraja 3 003 €/kk = 1 497 € x maksuprosentti 10,7 % = 160 €/kk. 
Jos lapsi on osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa (60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta), maksu on 160 x 0,60 = 
96 €/kk. 

 
Maksu pyöristetään lähimpään euroon. Perhe voi hakea varhaiskasvatusmaksun alentamis-
ta tai vapautusta maksusta vedoten elatusvelvollisuuteen, toimeentulovaikeuksiin tai hoidol-
lisiin näkökohtiin. 
 
Jos varhaiskasvatuksen tarpeessa tai tuloissa tapahtuu pysyviä muutoksia tai perhesuhteet 
muuttuvat, maksua voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana, kuitenkin alkaen aikaisintaan 
sen kuukauden alusta, joka seuraa hakemuksen jättämispäivämäärää. 
 
Heinäkuu 
Jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen 1.9. tai myöhemmin toimintavuoden aikana, 
heinäkuulta peritään maksu, jos lapsi käyttää varhaiskasvatuspaikkaansa silloin. Toi-
mintavuoden viimeinen kuukausi eli heinäkuu on maksuton muille lapsille. (Toimintavuosi 
alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.) Yleensä varhaiskasvatusmaksu peritään korkeintaan 11 kuukau-
delta toimintavuonna. Maksu peritään kuitenkin 12 kuukaudelta, jos lapsi on ollut varhais-
kasvatuksessa kaikkina toimintavuoden kuukausina ja jos lapsi on ollut poissa varhaiskas-
vatuksesta muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä korkeintaan kolme neljäsosaa niistä ar-
kipäivistä, joihin kuukausimaksu perustuu. Poissaolopäiviä laskettaessa huomioidaan ainoas-
taan etukäteen ilmoitetut päivät. 
 
Esiopetus on maksutonta 
Maksutonta esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi 
varhaiskasvatusta, siitä peritään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu. 
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 Esiopetuksen toimintavuosi päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Muutoin esi-
opetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Jos esiopetuksen lisäksi osa-aikaisessa var-
haiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kokoaikaista varhaiskasvatusta koulun loma-aikoina, 
siitä peritään korotettu maksu (kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu). 
 
Tilapäiset poissaolopäivät 
Kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä, mutta jos lapsi on ollut poissa pi-
demmän aikaa, maksu peritään seuraavasti: 
 
sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana 
sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden 
 

50 % kuukausimaksusta 
0 % kuukausimaksusta 
 

muusta syystä osan kuukaudesta 
muusta syystä koko kalenterikuukauden 
 

100 % kuukausimaksusta 
50 % kuukausimaksusta 
 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen 
Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kuukausi (30 kalenteripäi-
vää) ennen viimeistä läsnäolopäivää. Lomakkeita saa päiväkodeista, sivistysosastolta ja kun-
nan verkkosivustolta www.maalahti.fi. Jos irtisanomista ei ole tehty määräajassa, laskutus 
jatkuu 30 päivää irtisanomislomakkeen jättämisestä. 
 
Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen edellyttää vähintään yhden kuukauden (30 kalenteri-
päivän) keskeytystä. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan myöhemmin uudelleen, on tehtävä uusi 
hakemus. 
 
Maksu varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä 
Siltä kuukaudelta, jona lapsi aloittaa tai lopettaa varhaiskasvatuksessa, peritään maksu vain 
niiltä päiviltä, jolloin lapsi on ollut läsnä. Kuukausimaksu jaetaan 20:llä ja kerrotaan läsnäolo-
päivien lukumäärällä, joihin luetaan myös sairauspäivät. Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan 
maksupäätöksen mukaisesti. Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan varhaiskasvatuspäätöksessä 
olevasta aloituspäivästä lähtien, jolloin mahdollinen kotihoidon tuki päättyy. Jos lapselle haet-
tua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruttu ennen hoito-
suhteen alkamista, maksu peritään voimassa olevien perusteiden mukaisesti.  
 
Lasku varhaiskasvatusmaksusta lähetetään seuraavan kuun puolivälissä. Maksamattomasta 
laskusta peritään viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien korkolain mukaisesti. Perhepäivähoi-
dossa kuukausittainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan perhepäivähoitajan kuukausi-ilmoi-
tuksen perusteella, jonka vanhemmat tarkistavat ja allekirjoittavat. Päiväkodeissa ja ryhmä-
perhepäiväkodeissa laskutus perustuu päiväkirjamerkintöihin. 
 
Varhaiskasvatuksen tarve vain osan kuukaudesta 
Jos lapsi on jatkuvasti varhaiskasvatuksessa vain osan kuukaudesta, sopimus tehdään etukä-
teen sovitulle määrälle päiviä kuukaudessa. Kuukausimaksu jaetaan 20:llä ja kerrotaan sovit-
tujen päivien lukumäärällä. 
Sopimus voidaan tehdä 

 10 päiväksi/kk (50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta) 
 16 päiväksi/kk (80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta) 

 
Jos varhaiskasvatuksen tarve on 17–20 päivää/kk, peritään täysi kuukausimaksu. 
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 Jos sovittujen päivien määrä ylittyy, maksu peritään seuraavan maksuluokan 
mukaisesti. Myös mahdolliset sairauspäivät lasketaan läsnäolopäiviksi. Sopimus on voimas-
sa vähintään kolme kuukautta. Sopimusta ei voida tehdä takautuvasti, ja mahdolliset muu-
tokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Käyttämättömiä päiviä ei voi siirtää 
seuraavaan kuukauteen. Ainoastaan ennakoimattomien, esimerkiksi opiskeluun tai työhön 
liittyvien syiden vuoksi sopimukseen voidaan tehdä muutoksia kesken kauden. 
 
Ainoastaan sellaisten vanhempien, jotka tekevät vuorotyötä tai opiskelevat, lasten läsnäolo-
päivät voivat vaihdella. Lapsen läsnäolopäivät on tällöin ilmoitettava varhaiskasvatusyksik-
köön/perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään edeltävän viikon torstaina. Muilla vain osan 
kuukaudesta varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla on sovitut läsnäolopäivät, joita ei voi muut-
taa, vaikka keskellä viikkoa olisi pyhäpäivä. 
 
Tilapäinen varhaiskasvatus 
Tilapäinen varhaiskasvatus tarkoittaa satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta (korkeintaan 5 
päivää), joka ei ole toistuvaa. Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää, jos perhepäivä-
hoidossa tai päiväkodeissa on vapaita paikkoja. Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä 
maksu on 20 euroa/päivä. 
 
Varhaiskasvatusmaksuja tarkistetaan, jos lainsäädäntö tai varhaiskasvatusta koskevat päätök-
set muuttuvat. Lain mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidottuja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hintaindeksiin. Tulorajat, joihin varhaiskasvatusmaksut perustuvat, ovat sidot-
tuja yleiseen ansiotasoindeksiin. Indeksitarkistuksia tehdään joka toinen vuosi.  
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot: 
kanslisti  
Mona-Lisa Ek 
 

puh. 040 650 8064 
 

mona-lisa.ek@malax.fi 
 

perhepäivähoidon ohjaaja  
Nina-Maria Enholm 
 

puh. 050 361 6754 
 (puhelinaika 9–11.30) 
 

ninna.enholm@malax.fi 
 

varhaiskasvatuspäällikkö 
Stina-Britt Gullqvist 

puh. 050 401 8350  
(puhelinaika 9–11.30) 
 

stina-britt.gullqvist@malax.fi 
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