
Tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 
Tulotiedot on toimitettava mahdollisimman pian hoidon alettua, kuitenkin viimeistään 
aloituskuukautta seuraavan kuukauden 4:een päivään mennessä. Päivähoitomaksu määräytyy 
korkeimpaan maksuun, mikäli tulotietoja ei toimiteta tai ne ovat puutteelliset. Tulotiedot tarvitaan 
molemmilta avio- tai avopuolisoilta. 
Palkkatietojen, eläkkeen, päivärahan tms. perusteella tehtävä tuloselvitys vaatii, että liitteenä 
on oltava tositteet, joihin tulotiedot perustuvat, esim. palkkalaskelma tai päivärahapäätös. 
Bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus. 
Yrittäjät toimittavat viimeisimmän verotuspäätöksen. 
Yrittäjän tuloselvityksestä tulee liitteineen ilmetä yritysmuodoittain seuraavat tiedot: 
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö: tuloslaskelma ja tase, osuus yhtiön verotettavasta tulosta, 
palkat ja palkkiot, luontoisedut (asunto-, auto-, puhelin- ja ateriaedut), yrityksen 
tulos/yksityisotot/yksityisnostot 
Osakeyhtiö: palkkatiedot, luontoisedut, osingot, palkkiot, suuret kulukorvaukset 
Ammatinharjoittaja (toimii omalla nimellä; toiminimi): tuloslaskelma, tuotot ja kulut, tavaroiden 
ja palveluiden oma käyttö 
Liikkeenharjoittaja (ainakin kaksi työntekijää): tuloslaskelma ja tase, 
yksityiskäyttö/yksityisnostot, tavaroiden ja palveluiden oma käyttö 
Opiskelijat toimittavat oppilaitoksen läsnäolotodistuksen opintoihinsa liittyen. Läsnäolotodistus 
pyydetään lukuvuosittain uudelleen. Mikäli opintojen ohella on palkkatuloa tai saa esim. 
työttömyysetuutta, tulee niistä toimittaa tositteet. 
Suostumus korkeimpaan maksuun on mahdollista tehdä merkiten eDaisyssa ruksi kohtaan ”En 
toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan.” Silloin tulotietoja ei 
tarvitse toimittaa. 
 

Tulot, joita ei huomioida päivähoitomaksun laskennassa 
• lapsilisää 
• vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta 
• kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta 
• asumistukea 
• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja 
• sotilasavustusta 
• rintamalisää 
• opintorahaa 
• kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista 

 ylläpitokorvausta 
• julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta 
• opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia 
• perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 

 koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki 

 

Tulot, jotka otetaan huomioon päivähoitomaksun laskennassa 
Suuntaa antava lista: 
• ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotanto-palkkio, vuorolisät yms. 
• verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu) 
• pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot) 
• itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha) 
• verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja) 
• eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa) 
• elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista 
• työttömyysturvalain mukainen päiväraha 
• Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki 



• työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki 
• Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha 
• sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja 
vanhempainraha 
• tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha 
• kunnan maksama omaishoidontuki 
• perhehoitajan hoitopalkkio 
• muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 
• lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti) 
Lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevien lasten osalta. 

 

Metsätulo 

Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta 

vähennetään metsätalouden korot ja 10 % puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava 

palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-

arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 

10 % alempi kuin metsätulo. Alennus metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon 

erotuksen suuruinen. 


