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LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2016 ALKAEN 
 

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen, sekä sosiaali-, perus-
palvelu- ja kasvatus ja opetuslautakunnan päätösten mukaisesti. Kunnan järjestämää var-
haiskasvatusta on kunnallisen päiväkodin, perhepäivähoidon tai kolmiperhepäivähoidon var-
haiskasvatus sekä maksusitoumuksella tuotettu hoito yksityisessä päiväkodissa. 

 
Päivähoitomaksun suuruus määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa 
sovitun hoitoajan mukaan  

 
Perheen koko 
Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät avio- / avopuolisot sekä heidän 
kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Rekisteröity parisuhde rin-
nastetaan aviosuhteeseen.  

 
Perheen tulot 
Tuloina otetaan huomioon perheen aikuisten ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ve-
ronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, 
otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tu-
lona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot, ja nii-
tä korotetaan verohallituksen vuosittain päättämien prosenttimäärien mukaisesti.  
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kan-
saneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suori-
tettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskou-
lutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matka-
korvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokor-
vausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon 
kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 
 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteis-
ta johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahana maksettava ns. syytinki. 
 
Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan sähköisen asioinnin kautta, turku.fi/ päivähoito ja 
koulutus; varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi tai postitse osoitteella: Sivistystoimiala / Var-
haiskasvatus, Päivähoitomaksut, PL 362, 20101 Turku. 
Jos perhe ei toimita tulotietojaan, peritään korkein maksu. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos 
perhe antaa suostumuksensa korkeimpaan maksuun. Suostumuksen voi antaa kirjallisesti tu-
loselvityslomakkeessa tai päivähoidon verkkosivuilla käyttäen sähköistä asiointia (käyttö edel-
lyttää pankkitunnuksia). Suostumus on voimassa, niin kauan kunnes asiakas itse ilmoittaa 
muutoksesta. 
 
 
Erossa oleville yhteishuoltajille voidaan määrätä kummallekin erikseen lapsen päivähoitomak-
su, jos lapsi jatkuvasti ja säännönmukaisesti asuu osan kalenterikuukaudesta erillään asuvan 
huoltajansa luona. Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, tulojen, sovitun hoitoajan 
ja huolto-osuuden mukaisena. Määrityksen edellytyksenä on, että molemmat huoltajat toimit-
tavat allekirjoitetut tuloselvitykset liitteineen. Kummallekin huoltajalle lähetetään maksupäätös, 
josta ilmenee vain hänelle määräytyvä päivähoitomaksu perusteineen. 
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Maksun tarkistaminen 
Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkistamiseksi. Muistutus 
vanhentuneista tulotiedoista lähetetään perheen 1. huoltajan matkapuhelimeen tekstiviestinä, 
sekä perheen kummankin aikuisen sähköpostiin. Yhteystiedot on em. syystä hyvä pitää ajan 
tasalla, jotta viestit tulevat perille. Yhteystietojen päivittäminen tulee tehdä varhaiskasvatuksen 
sähköisessä asioinnissa www.turku.fi/ päivähoito ja koulutus; varhaiskasvatuksen sähköinen 
asiointi. 
Jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu tarkistusten välillä, per-
heen tulee oma-aloitteisesti toimittaa uudet tiedot varhaiskasvatuksen hallintoon maksun kor-
jaamiseksi. Maksuun vaikuttavat tulotiedot huomioidaan sen kuukauden aikana, jonka aikana 
uudet tiedot on toimitettu. 
 
Päivähoitomaksu voidaan kuitenkin oikaista, mikäli sen peruste osoittautuu virheelliseksi.  

 
Hoitoaika             
Kokopäivähoidon maksu 
Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta kuukausimaksu on enintään 290 euroa. 
Ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu yhtä suuri kuin nuorimman lapsen maksu, kuiten-
kin enintään 261 euroa. Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen mak-
susta. Alle 27 euron suuruista kuukausimaksua ei määrätä. 
 
Päivähoidosta perittäviin maksuihin tehdään indeksitarkistus kahden vuoden välein. 
 
Maksu määräytyy siten, että tulorajan ylittävästä kuukausitulosta lasketaan taulukon mukai-
nen prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurol-
la kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta. 

 

Perheen koko 
henkilöä 

Tuloraja 
€ / kk 

Korkein maksu 
% 

2 1403 11,5 

3 1730 9,4 

4 2053 7,9 

5 2191 7,9 

6 2328 7,9 

 
Esimerkki: Perheessä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Lapset ovat kunnallisessa kokopäivä-
hoidossa. Perheen tulot ovat yhteensä 4.000 e/kk.  
Tuloista vähennetään taulukon mukaisesti 4000 e – 2191 e = 1809 e. 
Nuorimman ja toisen lapsen maksu on 7,9 % x 1809 e = 142,91 e/kk 
Vanhimman lapsen maksu on 20 % nuorimman maksusta eli 20 % x 142,91e=28,58 e/kk. 
Perheen hoitomaksut ovat yhteensä 142,91 e + 142,91 e + 28,58 e = 314,40 e /kk. 
 

Osa-aikaisenhoidon maksu 
Enintään 5 tuntia päivittäin kestävän osapäivähoidon maksu on 65 % kokopäivähoidon kuu-
kausimaksusta. 
 
Esiopetusta täydentävän päivähoidon maksu 
Maksutonta esiopetusta on lukuvuoden aikana päivittäin 4 tuntia. Jos lapsi on esiopetuksen li-
säksi päivähoidossa, kuukausimaksu on kokopäivähoidon kuukausimaksusta 

 65 %, kun päivähoitoaika on enintään 5 tuntia päivässä ja 
 85 %, kun päivähoitoaika on yli 5 tuntia päivässä. 

 
Hoitosopimuksessa sovittu jatkuva ja säännöllinen poissaolo varhaiskasvatuksesta 
Jos vanhemmat ja hoitopaikan esimies sopivat hoitosopimuksessa, että lapsi on jatkuvasti ja 
säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, kuukausimaksu las-
kee. Sopimus pitää tehdä ennen maksumääritystä vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Mikäli 

http://www.turku.fi/
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palvelun tarve muuttuu alle kolmen kuukauden aikana työ- tai opiskelupaikan saannin vuoksi, 
tulee hoitosopimus päivittää muutoksen ajankohdasta alkaen. Lapsen loma-ajaksi hoitosopi-
musta ei uusita. Hoitopäivien toteutumista seurataan kalenterikuukausittain. Ellei sopimuksen 
mukaisia poissaolopäiviä ole riittävästi, laskutetaan ko. kuukaudelta täysi kuukausimaksu. 
 
Kun lapsi, jolle on sovittu hoitopäiviä 11 tai 16 päivää kalenterikuukaudessa, aloittaa tai lopet-
taa kesken kuukauden saa lapsi olla läsnä jäljellä olevista kalenterikuukauden toimintapäiväis-
tä ½ (puolet) tai ¾ (kolme neljäsosaa), sen mukaan, mitä hoitosopimuksessa on sovittu. 
 
 
 
Päivähoitomaksu on perheen tulojen mukaisesta kuukausimaksusta 

 65 %, kun sovittuja lapsen hoitopäiviä on kalenterikuukaudessa enintään 11 päivää ja 
 85 %, kun sovittuja lapsen hoitopäiviä on kalenterikuukaudessa enintään 16 päivää. 

Jos sovittuja hoitopäiviä on kuukaudessa 17 tai enemmän, peritään täysi kuukausimaksu. 

 
 
Vuorohoidon päivähoitomaksu 
Ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa maksu on kokopäivähoidon kuukausimaksusta 

 65 %, kun sovittuja hoitotunteja on kalenterikuukaudessa enintään 110 tuntia ja 
 85 %, kun sovittuja hoitotunteja on kalenterikuukaudessa enintään 160 tuntia. 

Jos sovittuja hoitotunteja on kuukaudessa yli 160, peritään täysi kuukausimaksu. 
 
Maksuun vaikuttavista hoitotuntien määrästä tulee sopia vähintään kolmen kuukauden ajaksi. 
Lapsen loma-ajaksi hoitosopimusta ei uusita. Sovittujen hoitotuntien toteutumista seurataan 
kalenterikuukausittain. Jos toteutuneet hoitotunnit ylittävät sopimuksen, laskutetaan ko. kuu-
kaudelta täysi kuukausimaksu. 

 
 Päivähoitomaksu laskutetaan maksupäätöksen ja päiväkirjamerkintöjen mukaisena 
 

Maksupäätös  
Perhe saa maksupäätöksen, josta ilmenee jokaisen hoidossa olevan lapsen maksu ja maksun 
alkamispäivä. Päätös perustuu perhekokoon, tuloihin ja hoitosopimuksessa sovittujen hoito-
päivien määrään ja päivittäiseen hoitoaikaan. Jos maksupäätöksessä on virheellinen tieto, 
perheen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.  
 
Kun perhekoko, tulot tai hoitoaika muuttuu, lähetetään perheelle uusi maksupäätös. Päätös 
postitetaan automaattisesti asiakastietojärjestelmästä, joten saman kalenterikuukauden aika-
na voi tulla useampia maksupäätöksiä. Päätöksiä voi tulla kaksi, jos esimerkiksi kalenterikuu-
kauden alussa lapsen hoitoaika muuttuu kokopäivähoidosta osapäivähoidoksi ja loppukuussa 
perheen 17-vuotias lapsi täyttää 18 vuotta tai sisarus aloittaa varhaiskasvatuksessa. 

 
Laskutus   
Laskutus alkaa sovitusta hoidon aloituspäivästä. Jos hoito alkaa kesken kalenterikuu- 
kauden, maksu peritään hoitopäivien määrän mukaisesti. Jos perhe ei ota paikkaa vastaan 
eikä peru sitä ennen hoidon alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta (enintään 
145,00 € ).  
 
Päiväkirjamerkinnät läsnä- ja poissaoloista (ks. myös Loma-ajan päivähoitomaksut) 
Hoitopaikassa pidetään päiväkirjaa lapsen läsnä- ja poissaoloista. Hoitopaikkaan kannattaa 
ilmoittaa viipymättä lapsen poissaolon syy, sillä sitä ei voi taannehtivasti muuttaa laskutuk-
sessa. Poissaolopäiviltä laskutetaan hoitomaksu paitsi  
– kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lain-

kaan 
– kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, peri-

tään puolet kuukausimaksusta 
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– kun lapsi on poissa muun syyn kuin sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään 
puolet kuukausimaksusta. 

  
Lasku lähetetään hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Laskun eräpäivä on hoi-
tokuukautta seuraavan kalenterikuun vaihteessa; esimerkiksi elokuun hoitomaksun eräpäivä 
on syys - lokakuun vaihteessa.   
 
Maksamattomat päivähoitolaskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimisto Intrum Justitia 
Oy:n perittäväksi. Maksamattomasta laskusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa 
eräpäivästä lukien. 

 
Laskutus päättyy irtisanoutumispäivään. Perheen tulee sanoa hoitopaikka irti ennakolta kir-
jallisesti. Kun varhaiskasvatus loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäi-
vien määrän mukaan. 
 
 
Hyvitys kuukausimaksuun perhepäivähoidossa 
Kun perhe itse järjestää perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoidon perhepäivähoitajan 
vuosiloman, sairasloman, tasoitusvapaan tai koulutuspäivän aikana, saa perhe vähennystä 
päivähoitomaksuunsa ko. päivistä päiväkohtaisena alennuksena. Oikeutta maksuhyvitykseen 
ei kuitenkaan synny perheestä tai lapsesta johtuvista poissaolosyistä, mikäli ne ajoittuvat sa-
manaikaisesti hoitajan poissaolon kanssa. Hoitajan poissaolon vuoksi varattu varahoitopaikka 
on peruutettava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen varauksen alkua, jotta asiakkaalla on oi-
keus maksuhyvitykseen 
 
Isyysvapaa   
Kun isyysvapaata pidetään lapsen jo ollessa varhaiskasvatuksessa, tulee perheen toimittaa 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin kopio Kelan isyysvapaan päätöksestä. Isyysvapaan 
ajalta ei peritä päivähoitomaksua. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana hoidossa. 
Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Isyysvapaan jaksoista on ilmoitettava lapsen 
hoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen aloittamispäivää. Perheen muut lapset voivat 
olla varhaiskasvatuksessa.  
 
 
Loma-ajan päivähoitomaksut 

 
Heinäkuu 
Heinäkuu on maksuton, jos lapsen voimassa oleva hoitosuhde on alkanut ennen edellisen 
vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.  
Jos heinäkuu ei ole maksuton, laskutetaan 

 puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on poissa koko heinäkuun 
 koko kuukausimaksu, jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa heinäkuun aikana. 

 
 Kaksi tai kolme maksutonta kesäkuukautta 

Varhaiskasvatuksesta ei peritä toistaiseksi kesäaikana maksua, jos lapsi on poissa hoidosta 
ennalta ilmoitetusti kesä-, heinä- ja elokuun aikana kaikki kolme kalenterikuukautta tai 
kaksi perättäistä kalenterikuukautta joko kesä- ja heinäkuun tai heinä- ja elokuun. 
(Peruspalvelulautakunta 25.2.2009 § 129) 
 
Keväällä perheeltä tiedustellaan kirjallisesti lapsen kesäajan hoitotarve. 

 
Muut loma-ajat 
Jos lapsella on lomaa muuna ajankohtana, tilapäisiltä poissaolopäiviltä peritään maksu. Jos 
lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolen kuukauden maksu. (vrt. Laskutus / 
Päiväkirjamerkinnät läsnä- ja poissaoloista). 
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Esiopetuksessa syys-, joulu- ja talvilomat ovat yleensä samaan aikaan kuin perusopetukses-
sa. Ennen kyseisiä loma-aikoja tiedustellaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan 
lapsen hoidon tarve. 
 
Syys-, joulu- ja talviloman aikana 

 lomapäivät eivät pienennä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksua 
 lomapäivien aikana esiopetuksessa oleva lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitse-

mansa hoitoajan hoitomaksun muuttumatta. 
 
Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen 
Hoitomaksuun voi hakea alennusta tai vapautusta elatusvelvollisuuden, toimeentulovaikeuk-
sien tai huollollisten näkökohtien perusteella. Hakemuskaavakkeita ja neuvoja saa varhais-
kasvatuspaikan johtajalta tai varhaiskasvatuksen aluepäälliköltä ja varhaiskasvatuksen hallin-
nosta. Ennen hakemuksen jättämistä perhe ja hoitopaikan johtaja tarkistavat, että maksun pe-
rustana olevat tiedot ovat oikein. Jos esimerkiksi perheen tulot ovat pienentyneet, tehdään 
maksun tarkistaminen eikä maksun alentamista tarvitse hakea (vrt. kohta Perheen tulot / 
Maksun tarkistaminen). 
 
 

  Tilapäisen hoidon maksu 
Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, joka ei jatku kuu-
kausittain. Enintään viisi päivää kuukaudessa kestävän tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu 
on 18 euroa kokopäivähoidosta ja 12 euroa osapäivähoidosta. 

 
  Muuta muistettavaa 

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perhe ei voi saada kotihoidon 
tukea eikä yksityisen hoidon tukea.  
 
Kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea saava lapsi voi kuitenkin osallistua kunnan järjes-
tämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Tällöin kuitenkin esiopetukses-
sa olevan lapsen yksityisen hoidon tuki laskee. 
 
Jos lapsen hoito on järjestetty palvelusetelillä, lapsi ei voi saada samanaikaisesti lasten koti-
hoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Palveluseteli rinnastetaan Varhaiskasvatuslain 11 
a §:n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon, vaikka palvelusetelillä järjestettävässä 
päivähoidossa hoitomaksu määräytyy toisin kuin kunnallisessa päivähoidossa. 
 
Tukea saava perhe on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Kelalle lapsen varhaiskasvatuk-
sesta tai esiopetuksesta. Perusteettomasti maksettu tuki peritään takaisin perheeltä. 
 
Lisätietoa maksuun liittyvissä kysymyksissä saa numerosta 02-262 5609 arkisin ma-pe 
klo 9:30-11:30 ja 14-15 tai paivahoitomaksut@turku.fi  

mailto:paivahoitomaksut@turku.fi

