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LAPSIKOHTAISEN PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 1.8.2021 ALKAEN 
 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä 1.8.2021 al-
kaen espoolaisille lapsiperheille. Palvelusetelin omavastuu-
osuus lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista sa-
moin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakas-
maksu. Korkein osuus on nuorimmasta kokoaikaisessa var-
haiskasvatuksessa olevasta lapsesta 288 €/kk, toisesta lap-
sesta 40 % (115 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (58 
€/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 
maksusta.   
 
PERHEKOKO 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa aviolii-
tossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt 
sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molem-
pien alaikäiset lapset. 

 
TULOT 
Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän 
lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puoli-
son tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön ve-
ronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tu-
lot. Joustava ja osittainen hoitoraha otetaan tulona huomi-
oon. Palkkatuloihin lisätään lomaraha. 
 
Tulona ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea (päätös 
tarvitaan liitteenä), lapsilisää, vammaisetuuksista annetun 
lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikoro-
tusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suo-
ritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 
rintamalisää, opintotukea, aikuiskoulutustukea, toimeentulo-
tukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-
haetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista ku-
lukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja 
muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten 
korvauksia. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suori-
tetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasialli-
sista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 
sekä syytinki. 
 
TULOSELVITYS 
Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella. 
Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on 
antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä 
toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusajan mukaisen korkeim-
man omavastuuosuuden. 

Tiedot tulee ilmoittaa tuloselvityslomakkeella, mutta niistä 
ei tarvitse toimittaa erillistä liitettä, mikäli tulotiedot ovat 
saatavissa tulorekisteristä ja perhe antaa suostumuk-
sen tulorekisteritietojen käyttöön.  

 

Yrittäjätuloista sekä pääomatuloista tulee toimit-
taa liitteet tuloselvityksen yhteydessä. Mikäli 

perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, määri-
tellään perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta  

 
palvelusetelin korkein omavastuuosuus. Puuttuvilla tu-
lotiedoilla määrättyä osuutta ei korjata takautuvasti. 
 
Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodista ja internetistä: 
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasva
tuksessa/Varhaiskasvatuksen_lomakkeet  
 
OMAVASTUUOSUUDEN TARKISTAMINEN 
Päätös omavastuuosuudesta on voimassa toistaiseksi. Per-
heellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot (kirjallisesti 
liitteineen) myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen 
tulot (myös palkkatulot) olennaisesti muuttuvat (+/- 
10%) tai perheen koko muuttuu. Mikäli palvelusetelin arvo 
ja omavastuuosuus perustuu lapsen vanhempien tai muiden 
huoltajien antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, arvo ja oma-
vastuuosuus voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden 
ajalta. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri vi-
ranomaisilta. 
 
Päätökset ovat luettavissa Suomi.fi -palvelussa, jos palvelun 
on ottanut käyttöön, muuten tieto tulee postitse. Perhe saa 
päätöksen omavastuuosuudesta pääsääntöisesti aloittamis-
kuukauden aikana. 
 
Omavastuuosuuden määrittelyssä käytettävien tulorajo-
jen indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran 1.8.2022 
alkaen.  
Omavastuuosuus tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat 
säädökset tai päätökset muuttuvat. 
 
KUUKAUSIMAKSU/OMAVASTUUOSUUS/KK 
 
Osuuden laskennassa käytettävät prosentit, vähimmäis- ja 
enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat: 
 
Perhe- Vähimmäis-     Maksu-      Korkeimman 
koko bruttotulo, prosentti maksun brutto- 
 €/kk   tuloraja €/kk 
 
2     2.798 10,7   5.485 
3     3.610 10,7   6.297 
4      4.099 10,7   6.786 
5     4.588 10,7   7.275 
6     5.075 10,7   7.762 
 
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään osuuden 
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kus-
takin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot 
ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos oma-
vastuuosuus on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, 
omavastuuosuutta ei peritä.  
 
OMAVASTUUOSUUDEN LASKEMINEN 
Voitte laskea lapsenne varhaiskasvatuksen omavastuuosuu-
den seuraavan mallin mukaan: Laskekaa perhekoko. Katso-
kaa vähimmäisbruttotuloraja/kk. Vähentäkää se keskimää-
räisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä 
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luvusta maksuprosentin 10,7 mukainen osuus = omavastuu-
osuus. Osuuden määrä pyöristetään lähimpään euromää-
rään. 
 
Perheen omavastuuosuuden lisäksi palveluntuottaja voi pe-
riä lisämaksua, joka saa olla enintään 50 e/kk lasta kohden.  
Katso palveluntuottajakohtaiset lisämaksut  
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen_varhais
kasvatus/Palveluseteli/Tietoa_perheille  
 
VARHAISKASVATUSAJAN VAIKUTUS 
OMAVASTUUOSUUTEEN 
 
Varhaiskasvatusaika Omavastuuosuus 
tuntia(h) viikossa kokoaikaisen varhaiskas- 
  vatuksen maksusta 
 
Vähintään 35 h  100 % 

Yli 25 h ja alle 35 h   80 %  

Enintään 25 h     60 %  

 
Esiopetus (20 h/vk, 4 h/päivä) on maksutonta esiopetuksen 
työvuoden ajan. 5-vuotiailla (v. 2016 syntyneet) varhaiskas-
vatus on maksutonta 20 h/vk, 4 h/päivä ajalla 1.8.2021-
31.7.2022.  Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen 
tai viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen li-
säksi muuta varhaiskasvatusta, maksu peritään seuraavan 
taulukon mukaan:  
 
Varhaiskasvatuksen Omavastuuosuus, 
osuus yhteensä kokoaikaisen varhaiskas- 
tuntia (h) viikossa vatuksen omavastuuosuu-

desta  
vähintään 25 h 80 % 
yli 15 - alle 25 h 60 % 
enintään 15 h  35 % 
 
Espoossa palveluseteli myönnetään enintään sen vuoden 
heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsen velvoittava esiope-
tus alkaa. 
Esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää palveluseteli 
esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen esiopetuksen 
järjestämispaikoiksi hyväksyttyihin päiväkoteihin. 
Esiopetusvuodeksi palveluseteliä haetaan erikseen, jos lapsi 
tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta. 
 
Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan lasken-
nassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasva-
tusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissa-
olopäivät kalenterikuukaudessa.  
 
Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä var-
haiskasvatusajasta sekä poissaoloista tehdään kirjallinen 
sopimus varhaiskasvatusyksikön kanssa. Perheen loma-ai-
koja (esim. kesä-, syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen sa-
tunnaisia poissaoloja ei lasketa säännölliseen varhaiskasva-
tusaikaan. Lapsen varhaiskasvatusaikasopimuksen tulee 
pääsääntöisesti toteutua toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana 
vähintään kolmen kuukauden ajan.  
 
POISSAOLOJEN VAIKUTUS MAKSUUN 
1. Palveluntuottaja ei voi periä omavastuuosuutta päiviltä, 

joina alle 2-vuotias lapsi on poissa varhaiskasvatuk-
sesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen 
isyysrahajaksojen ajan. Isyysvapaa tulee ilmoittaa var-
haiskasvatusyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen 
isyysvapaajakson alkamista. 

VIISIVUOTIAIDEN MAKSUTON VARHAISKASVATUS                                     
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus jatkuu Espoossa 
myös vuonna 2016 syntyneelle ikäluokalle ajalla 1.8.2021-
31.7.2022. 

Maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään neljä tuntia päi-
vässä maanantaista perjantaihin lapsen nykyisessä var-
haiskasvatuspaikassa. Omavastuuosuus lasketaan vain 
20 viikkotuntia ylittävältä ajalta. 

VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA 
PÄÄTTYMINEN 
Palvelusetelin omavastuuosuuden periminen alkaa siitä päi-
västä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Aloituspäivä on 
sopimuksen mukainen aloituspäivä, jolloin lapsen varhais-
kasvatuspaikka on vahvistettu vastaanotettavaksi. 
 
Palvelusetelin voimassaolo päättyy palvelusetelipäätöksen 
mukaiseen tai järjestelmässä (eVaka) vahvistettuun lapsen 
viimeiseen varhaiskasvatuspäivään, tai kun asiakkaan ja 
palveluntuottajan välinen palvelusopimus sanotaan irti kirjal-
lisesti, tai lapsen väestörekisteriin mukainen osoite muuttuu 
toiseen kuntaan, tai viimeistään 31.7. sinä vuonna, kun lap-
sen oikeus esiopetukseen alkaa. 
 
Asiakkaan irtisanoessa palveluntuottajan kanssa tekemänsä 
sopimuksen, on asiakkaan vastuulla ottaa huomioon yksityi-
sen palveluntuottajan kanssa tehdyssä sopimuksessa oleva 
irtisanomisaika. 
 
Aiheettomasti maksettu palvelusetelin arvo, joka maksetaan 
palveluntuottajalle, voidaan periä takaisin lapsen huoltajalta 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 
 
Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeute-
tusta lapsesta. Palveluseteliä käytettäessä lapsesta ei 
voi samanaikaisesti saada yksityisen tai kotihoidon tu-
kea eikä lapsi voi olla kunnallisessa varhaiskasvatuk-
sessa eikä osallistua kerhotoimintaan. 
 
Lapsi voi olla pois palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasva-
tuksesta muun kuin sairauden vuoksi yhtäjaksoisesti enin-
tään 11 kalenteriviikkoa vuodessa. Poissaolosta on ilmoitet-
tava etukäteen. Jos poissaolo jatkuu pitempään, palvelu-
setelipäätös raukeaa 
   
LISÄTIEDOT 
Lapsen varhaiskasvatusaikoihin, varhaiskasvatuksen 
tarpeeseen ja perhetietoihin liittyvistä asioista vastaa 
lapsen varhaiskasvatusyksikön palveluntuottaja 
 
Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä koskeviin tiedus-
teluihin vastaavat talousyksikön talouskoordinaattorit: 
Asiakaspalvelunumero 09 - 816 27401  
Puhelimen aluevalinta: 
01 Palveluseteli  
 
Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin  
klo 9.00 - 12.00 
 
Sähköposti:  
vaka.maksut@espoo.fi    
 
Tuloselvityksen tarvittavine liitteineen voi lähettää osoittee-
seen: Espoon Kaupunki, Talousyksikkö, Varhaiskasva-
tuksen laskutus, PL 30, 02070 Espoon kaupunki. 
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