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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja yksityisten päiväkotien palveluseteli 
1.8.2022 alkaen  

 
Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakas-
maksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kult-
tuuriministeriön ilmoitus (1087/2021). Varhaiskasvatuksen asiakas-
maksulain edellyttämät indeksitarkastukset asiakasmaksuun ja tulora-
joihin tehdään joka toinen vuosi. 
 
1.8.2022 tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta pe-
rittävä enimmäismaksu on 295 €/kk (perheen nuorin lapsi). Toisesta 
lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen mak-
susta eli enintään 118 € /kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuo-
rimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korote-
taan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa. Alin perittävä asiakas-
maksu on 28 € /kk. 

MAKSUTAULUKKO 1.8.2021 alkaen 

Maksut määritellään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti: 

Perheen ko-
ko  

Tuloraja €/kk, 
josta ei mak-

sua  

Maksu % tulorajan ylittä-
vältä osalta  

Korkeimman 
maksun tuloraja  

1-2 hlöä  2798 10,70  5485 €  

3 hlöä  3610 10,70 6297 €  

4 hlöä  4099 10,70 6786 €  

5 hlöä  4588 10,70 7275 €  

6 hlöä  5075 10,70 7762 €  
 

KORKEIN MAKSU 288 € 

MAKSUTAULUKKO 1.8.2022 alkaen 

 

Perheen koko  
Tuloraja €/kk, 

josta ei maksua  
Maksu % tulorajan ylittä-

vältä osalta  
Korkeimman 

maksun tuloraja  

1-2 hlöä  2913 10,70  5710 € 

3 hlöä  3758 10,70 6556 € 

4 hlöä  4267 10,70 7065 € 

5 hlöä  4777 10,70 7574 € 

6 hlöä  5284 10,70 8081 € 

 

KORKEIN MAKSU 295€ 
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Varhaiskasvatuksen palvelusopimuksella sovitaan lapsen hoitotunnit 
 

- keskimäärin 1 - 20 h/vko = 80 h/kk 

kuukausimaksu 60 % täydestä maksusta 177 € (173 €) 
- keskimäärin 21 - 30 h/vko = 120 h/kk 

kuukausimaksu 80 % täydestä maksusta 236 € (230 €) 
- keskimäärin 31 - 35 h/vko = 140 h/kk 

kuukausimaksu 85 % täydestä maksusta 251 € (245 €) 
- keskimäärin yli 36 h/vko varhaiskasvatuksesta 

kuukausimaksu yli 141 h/kk 100 % täydestä maksusta 295 € (288 €) 
- Esiopetuksessa olevalla lapsella keskimäärin 1 -10 h/vko = 40 t/kk 

kuukausimaksu 40 % täydestä maksusta  118 € (115 €) 
 

1. Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatu-
lot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha 5 % lisä-
tään bruttopalkkaan. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomi-
oon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Työt-
tömyyskorvaus ja työllisyyskurssin koulutustuki huomioidaan tuloksi. 
 
Yrittäjällä, jolla ei ole ilmoitettavaa tuloa, otetaan huomioon tulo, 
jonka he ovat ilmoittaneet yrittäjien eläkevakuutuksen maksuperus-
teeksi. Ellei sitä ole ilmoitettu, työttömyysturvan perusturvaa vas-
taava tulo. Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta 
verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu  
metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna met-
sämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsäta-
louden korot. 
 
Mikäli huoltajat ovat antaneet virheellisiä tietoja, maksu voidaan oi-
kaista takautuvasti vuoden ajalta. 

 
2. Maksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toistaiseksi voimassa 

olevaksi. Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukau-
den, laskutetaan hoitosuhteen voimassaolevien päivien mukaan. 
Kuukausimaksun jakajana käytetään 20 päivää. 
 
Olennaisen muutoksen yhteydessä esim. perhekoon muutos, työ-
paikan vaihdos, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta. 
Mikäli perheen tulot muuttuvat maksun perusteena olevista tuloista 
10 %, määritetään uusi maksu seuraavan kuukauden alusta lukien. 
Jos perheen tuloja ei ilmoiteta annettuun määräaikaan mennessä, 
peritään enimmäismaksu. 
 
Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu voi olla enin-
tään 295 €. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen 
lapsen maksusta enintään 118 € kuukaudessa. 
Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen 
maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin var-
haiskasvatuksessa oleva lapsi. 
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3. Maksu laskutetaan 11 kuukaudelta toimintavuodessa 1.8. - 31.7. 
Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli siihen mennessä on lasku-
tettu 11 kuukautta. 
 
Maksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuk-
sessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja ennalta ilmoitettuja 
poissaoloja on vähemmän kuin ¾ maksun perusteena olevien hoito-
tuntien määrästä. 
 
Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta 
toiseen, mikäli varhaiskasvatus jatkuu katkeamatta. 
Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, maksu puolittuu. 
Maksua ei peritä niiltä päiviltä, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuk-
sesta isyysraha jaksojen ajan. Huoltajilla on velvollisuus huolehtia 
tiedottamisesta. 
 
Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnet-
tyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen 
kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen 
huoltajilta peritään puolet kuukausimaksusta. 

 
4. Sairauspoissaolot 

 jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden = 
maksuton kuukausi 

 jos lapsi on sairauden vuoksi poissa 11 päivää tai enemmän kuu-
kaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta 

 

5. Vähäisemmän hoidon sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kol-
men kuukauden ajaksi. Laskutus tehdään varattujen hoitotuntien 
perusteella. 

 

6. Kun lapsen vakituinen varhaiskasvatus paikka ei ole käytettävissä 
ja huoltajat järjestävät varahoidon itse, hyvitetään päivät maksussa, 
mikäli varattuja palvelusopimustunteja on käyttämättä. Peruutus so-
vitusta varahoidosta on tehtävä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 
Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, varahoito laskutetaan.  

 

Jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatus paikan lomansa 
ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä paikasta 
periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin 
pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyt-
tämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet pienimmästä 
perittävästä maksusta. 

 

7. Huoltajat voivat irtisanoa lapsen hoitosuhteen huhtikuussa erikseen 
ilmoitettavaan päivämäärään mennessä 1 - 3 kuukaudeksi ajalla 
1.6. - 31.8. menettämättä varhaiskasvatus paikkaa. 

 

8. Maksu tilapäisestä hoidosta voidaan periä, jos lapsella on hoitotarve 
1 - 5 päivää kuukaudessa eikä sijoitusta ole tehty. Maksu on 16 € 
päivä yli 5 tunnin hoidosta ja 10 € enintään 5 tunnin päivästä. 
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9. Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuminen on mak-
sutonta. Jos lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee varhaiskasvatusta, 
maksu peritään tältä osin sovittujen hoitotuntien mukaan. Varhenne-
tun oppivelvollisuuden 11 vuotta piiriin kuluvalla sekä koululykkäyk-
sen saaneella maksut menevät esiopetuksen maksujen periaattei-
den mukaan. 

 

10. Varhaiskasvatus on maksutonta kehitysvammaiselle lapselle, jolla 
on asiantuntijalausunnon mukaan tarvetta varhaiskasvatukselle ai-
noastaan kuntoutuksellisista syistä. Vammaiselle lapselle päiväko-
dissa järjestetty peruskouluopetus on maksutonta. 

 

11. Avoin varhaiskasvatus ei ole varhaiskasvatuslain mukaista toimin-
taa, joten kunta voi määrittää sen maksut. Seurakunnan kanssa yh-
teistyössä järjestetyt kerhot ovat maksuttomia. Linnoituksen päivä-
kodissa toimivien avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen maksut 
ovat: 

 

 Maksu 1.8.2021 Maksu 1.8.2022 

2 x viikossa (2 h) 25 € 26 € 

2 x viikossa (3 h) 35 € 36 € 

3 x viikossa (4 h) 45 € 46 € 

 

MAKSUTAULUKKO 1.8.2022 alkaen 

 
Jos perheen tulot jäävät alla olevan taulukon mukaisen tulorajan 
alle, maksua ei peritä. 

 

Perhekoko Bruttotuloraja 1.8.2022, josta 
maksua ei peritä 

2 hlö 2913 €/kk 

3 hlö 3758 €/kk 

4 hlö 4267 €/kk 

5 hlö 4777 €/kk 

6 hlö 5284 €/kk 

 
 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinnan  
indeksitarkistus 1.8.2022 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettä-
vää varhaiskasvatusta, mutta Haminassa palvelusetelin määrittely läh-
tee siitä, että perheiden maksut ovat samat sekä kunnallisessa että yk-
sityisessä varhaiskasvatuksessa. 
 
Haminassa on otettu 1.8.2019 käyttöön yksityisen varhaiskasvatuksen 
palveluseteli, jota tarkastetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hintain-
deksin mukaisesti. Käyttöön otettava palveluseteli pyöristetään täyteen 
euromäärään. 
Palvelusetelin hintaa on tavoitteena yhdenmukaistaa Kymenlaaksossa. 
Kotka on indeksitarkastuksen perusteella nostanut palvelusetelin arvoa 
alla esitetyn mukaisesti. 
 
Palvelusetelin kattohinta on tällä hetkellä alle 3-vuotiailla 1266 €/kk ja 
yli 3-vuotiaille 844 €/kk. 
 
Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli tarkistetaan joka toinen vuosi 
sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksin mukaisesti. Tarkistus teh-
dään parillisina vuosina. Käyttöön otettava palveluseteli pyöristetään 
täyteen euromäärään. 
 
Korotuksen vaikutus palvelusetelimenoihin riippuu uudelle toimikaudel-
le tulevien lasten määrästä ja huoltajien kanssa tehtävien palvelusso-
pimuksista sekä palvelusetelien omavastuuosuuksien suuruudesta. 
 
Muutoksen arvioidaan säilyttävän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen 
tuottajien toimintaedellytyksiä ja täten myös perheille valinnan vaihto-
ehtoja varhaiskasvatus- paikkaa hakiessa. 
 
Kattohinnan tarkistuksessa käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoin-
deksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä (Laki varhaiskas-
vatuksen asiakasmaksuista 14 § 3. momentti). Korotusindeksi muodos-
tuu siten, että sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin painoarvo on 70 % 
ja elinkustannusindeksin 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä 
käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. 
 
Sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksi 2010=100 4/2019 on 114,5 ja vii-
meisin indeksi on vuodelle 2021 118,8. Muutosprosentti on 3,76 % ja 
painoarvolla 70 % vaikutus 2,63 %. 
Elinkustannusindeksi oli vuonna 2020/2 1969 ja viimeisin 2022/2 2084, 
jolloin muutosprosentti on 5,84% ja painoarvolla 30 % vaikutus 1,75 %. 
 
Näiden arvojen yhteenlaskettu vaikutus palvelusetelin kattohintaan on 
4,38 %, tämä tarkoittaa 37 €/kk korotusta 3-6-vuotiaiden ja 55 €/kk alle 
3-vuotiaiden kattohintaan. Näin ollen yksityisen päiväkotihoidon palve-
lusetelin kattohinta kertoimella 1 (3 - 6 vuotiaan lapsen kokoaikainen 
varhaiskasvatus) olisi 1.8.2022 alkaen 881 €/kk. 
 
Kattohinnat määritellään sovittujen hoitotuntien perusteella seuraavasti: 
varhaiskasvatus, 141 t/kk - 100% 
varhaiskasvatus, enintään 81-140 t/kk - 85% 
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varhaiskasvatus, enintään 0-80 t/kk - 50% 
erityisen tuen tarve, kerroin 1,25 - 1,75 

 
Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatus 

 1.8.2020 €/kk 1.8.2022 €/kk 

0 - 80 h/kk 633,00 662,00 

81 - 140 h/kk 1076,00 1123,00 

yli 141 h/kk 1266,00 1321,00 

  

3-6-vuotiaiden varhaiskasvatus 

 1.8.2020 €/kk 1.8.2022 €/kk 

0 - 80 h/kk 422,00 440,00 

81 - 140 h/kk 717,00 748,00 

yli 141 h/kk 844,00 881,00 

 
 

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola, p. 0400 561386 
 
Muutosjohtajan ehdotus: 
Kasvatus ja koulutus -valiokunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut sekä palvelusetelin indeksikorotuksen 1.8.2022 alkaen 
esitetyn mukaisesti. 
 
__________  
 

 
Tiedoksi: 
toimistosihteeri Ulla-Maija Paananen 
palveluohjaaja Sirpa Lenkkeri 
yksityiset päiväkodit; Marian Tarha ja Norlandia Aalto 
varhaiskasvatusyksiköiden johtajat 

 
 


