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Varhaiskasvatuksesta peritään perheen 
maksukyvyn mukaan määräytyvä kiinteä 
kuukausimaksu. Se peritään enintään 
yhdeltätoista kalenterikuukaudelta 
toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8. 
ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. 
Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen 
mukaan prosenttiperusteisesti.  
 
Varhaiskasvatusmaksun enimmäismäärä on 
kokopäivähoidossa 295 €/kk ja alin perittävä 
kuukausimaksu on 28 €. 
 
Varhaiskasvatusmaksut määrätään toistaiseksi ja 
tarkistetaan aina toimintavuoden alussa. Maksua 
tarkistetaan myös kesken toimintavuoden 
(kalenterikuukauden alusta), jos perheen 
maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu 
osoittautuu muutoin virheelliseksi. 
 
VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA 
OLEVAT TULOT JA MAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 
 
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä 
maksusta otetaan perheen tuloina huomioon 
palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan 
yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön 
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 
vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, 
otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
keskimääräinen kuukausitulo. Myös lomaraha 
lasketaan kuukausituloihin. 
 
Tuloihin ei oteta huomioon 
- lapsilisää, lapsen hoitotukea, lasten    
kotihoidontukea, asumistukea, vammaistukea, 
perhehoidon kustannusten korvauksia 
- sotilasavustusta, rintamalisää 
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia 
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja 
- opintorahaa, opintotuen asumislisää tai 
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja 
muita vastaavia avustuksia 
- aikuiskoulutustukea 

- KELAn ja työvoimapalveluista annetun lain 
mukaista ylläpitokorvausta 
 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen 
maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko 
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen 
perusteella. 
 
Tulojen vähennyksenä huomioidaan tositteiden 
mukaan suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista 
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat 
kustannukset sekä rahasyytinki. 
 
Tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat: 
(Bruttotulot-tuloraja x maksu% = kk-maksu) 

Perheen 
koko 

Tuloraja 
€/kk 

Maksu% Kork. 
maksun 
tuloraja 

2 3 874 10,70 6 626 
3 4 998 10,70 7 750 
4 5 675 10,70 8 427 
5 6 353 10,70 9 105 
6 7 028 10,70 9 780 

 
Mikäli tulot jäävät alle tulorajan, maksua ei peritä 
lainkaan. 
 
PERHEEN KOKO 
 
Tulorajaa 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 197 eurolla kustakin seuraavasta 
perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
VARHAISKASVATUSMAKSU 
 
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta 
perittävän maksun enimmäismäärä on 295 euroa 
ja ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman 
varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein 
perittävä maksu on 118 euroa. Kustakin 
seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 
 
 



Kokopäivähoito 
Maksu on perheen koon mukaan määräytyvän 
maksuprosentin osoittama euromääräinen 
summa keskimääräisen kuukausitulon siitä 
osasta, joka ylittää tulorajan (max 295 €/kk).  
 
 
Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvien 
lasten päivähoitomaksut 
 
Kuusivuotiaiden esiopetus, 4 t/pvä, on ilmaista. 
 
Mikäli lapsi on hoidossa esiopetuksen loma-
aikoina, hoitomaksu määräytyy loma-ajalta 
perheen tulojen mukaan joko osapäivähoidon tai 
kokopäivähoidon maksuna. 
 
Tilapäinen varhaiskasvatus 
Tilapäisesti annettavasta kokopäivähoidosta 
peritään 13 euroa/pvä perheen 1. ja 2. lapsesta. 
Maksu 3. lapsesta 20 %. Tilapäisestä 
osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon 
maksusta. Tilapäinen päivähoito voi kestää 
enintään 5 päivää. 
 
 
 
POISSAOLOT 
 
Kun lapsi on sairauden johdosta poissa 
varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 
toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, 
peritään maksuna puolet kuukausimaksun 
määrästä. Kun lapsi on sairauden johdosta poissa 
kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, 
maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. 
 
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa 
kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, 
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. 
 
Jos varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken 
kalenterikuukauden, maksu määrätään 
hoitopäivien lukumäärän mukaan 
kuukausimaksua alhaisempana. 
 
 
 
 
 
 

MAKSUN ALENTAMINEN 
 
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu voidaan 
anomuksesta alentaa, jos henkilön 
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai 
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen 
on syytä. 
 
Varhaiskasvatuksesta laskutetaan jälkikäteen. Jos 
maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään 
viivästyskorko. Euran kunnanhallituksen 
päätöksellä maksukehotukset lähettää 
perintätoimisto Intrum Justitia. 
 
Varhaiskasvatuslaskun voi saada myös 
sähköisenä. e-laskuosoiteilmoituksen voi tehdä 
omassa verkkopankissa. 
 
 
 
Tiedustelut: 
 
Toimistosihteeri Leena Sorkkila, 
puh. 044-4224 461 


