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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN   

   

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.   

   

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?    

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.1.2020 alkaen lakiin varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuista (1503/2016). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan 

sekä hoidon tarpeen perusteella.   

   

Perheen koko    

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 

olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien 

alaikäiset lapset.  Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään 

varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, 

jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen 

varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Lapselle määritellään kuitenkin 

vain yksi tuntirajavalinta, joka kattaa molempien huoltajien osalta lapsen hoidontarpeen. 

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä 

erikseen molemmissa kunnissa.  

 

Perheen tulot    

Palkkatulot ja Kelan maksamat eläke- ja etuustiedot tarkistetaan tulorekisteristä, mikäli 
huoltajat tai yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt 
ovat antaneet siihen luvan eDaisyssa. 

Tulotiedot, joita ei saada tulorekisteristä 

- yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja 

tase) 

- pääomatulot ja osinkotulot 

- vuokratulot ja yhtiövastike 

- aikuiskoulutustuki 

- muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti 

- varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu, -tuki, eläke 

- vähennettävät erät: maksettu elatusapu 

Muut tuloselvitykset on toimitettava eDaisyn kautta viimeistään toisen 
varhaiskasvatuskuukauden loppuun mennessä. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole 
saatu, määrätään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun 
tulotiedot on toimitettu.   

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina 

huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan 

yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset 

ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, 

otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  
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Tuloina otetaan huomioon 

- palkkatulot, joihin lisätään lomarahat 

- pääomatulot 

- apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta 

- koulutustuki 

- vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha 

- erityishoitoraha, erityisäitiysraha 

- joustava hoitoraha 

- osittainen hoitoraha 

- omaishoidon tuki 

- kansaneläke – ei kuitenkaan lapsikorotusta 

- sairausajan päiväraha 

- elatusapu ja elatustuki (vain hoidossa olevan lapsen tuki) 

- perhe-eläke 

- elinkorko 

- haittalisä 

- kuntoutusraha, kuntoutustuki 

- tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat, ei kuitenkaan 

sairaanhoito ja tutkimukset 

- kotoutumistuki 

- maahanmuuttajien erityistuki 

- starttiraha 

- työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha 

- veteraanilisä 

- Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta 

kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja 

metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän 

vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on 

metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella 

vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja 

hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 

 

Tulona ei oteta huomioon  

- lapsilisää 

- vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta 

- kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta,  

- opintotukilain mukaista opintotukea, opintorahaa, aikuiskoulutustukea 

- opintotuen asumislisää 

- asumistukea 

- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,  

- sotilasavustusta, rintamalisää 

- toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 

- Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 

mukaista ylläpitokorvausta 

- julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta 
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- opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia 

- perhehoidon kustannusten korvauksia 

- lasten kotihoidon tukea 

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon  

- suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat 

kustannukset 

- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana 

suoritettava etuus (syytinki) 

 

 

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat 1.8.2021 alkaen:   

  Perheen koko, 

hlöä 

Tuloraja, 

€/kk 

Korkein 

maksu% 

Bruttotulot 

yhteensä,  

     joilla ylin 

maksu 

2 2798 € 10,7 n. 5485 € 

3 3610 € 10,7 n. 6297 € 

4 4099 € 10,7 n. 6786 € 

5 4588 € 10,7 n. 7275 € 

6 5075 € 10,7 n. 7762 € 

Lapsen varhaiskasvatusmaksun voi laskea seuraavan mallin mukaan:  

Laskekaa perhekoko. Katsokaa vähimmäisbruttotuloraja/kk. Vähentäkää se keskimääräiseistä 

kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukainen 

osuus = varhaiskasvatusmaksu. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. 

 

(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena 

olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.   

   

 

Kuukausimaksu    

Ylin varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.   

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Maksu peritään enintään  

11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde 

on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.    

   

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin varhaiskasvatuspalveluja 

käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu 

on 288 euroa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 

40 % ensimmäisen lapsen kuukausimaksusta eli enintään 115 euroa.  Jokaisesta seuraavasta 
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lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli 

enimmillään 58 euroa.  

 

 

Varhaiskasvatuksen tuntirajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen   

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varatun tuntimäärän mukaisesti   

        Palveluntarve      % kokoaikaisesta maksusta 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli kuukauden sovitut hoitotunnit ylittyvät, niistä peritään todellisten hoitotuntien 

mukainen varhaiskasvatusmaksu. Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden 

peräkkäisen kuukauden ajan, siirtyy lapsi pysyvästi korkeamman hoitoajan mukaiselle 

maksuportaalle.  Jos kuukauden sovitut tunnit eivät täyty, peritään maksu sopimuksen 

mukaisena.    

 

Jos hoidontarve muuttuu toistaiseksi (vähintään 2 kk), tehdään muutosilmoitus eDaisy-

palvelussa. 

 

Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen 

 

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista 

toimeentuloedellytysten perusteella. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen 

toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä (Laki 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 13). Huoltaja ilmoittaa toimeentulotuesta 

varhaiskasvatuksen toimistosihteereille tulotietoja toimittaessaan. 

Maksun alentamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja. 

 

Maksua ei peritä siltä osin, kun varhaiskasvatusaika on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-

ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon 

tukitoimeksi. 

Perheen tulee esittää erityishuolto-ohjelma tuloselvityksen yhteydessä. 
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Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus   

Esiopetusaika on maksutonta. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää 

varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu peritään esiopetusta täydentävän 

varhaiskasvatuksen tuntirajojen mukaan.  

   

Maksuhyvitykset koulujen loma-aikoina   

Maksuhyvitystä saa koulujen loma-aikoina, jos poissaolosta on ilmoitettu annettujen 

ohjeiden mukaisesti etukäteen. Huoltajille tiedotetaan tarkemmin hyvityspäivien 

ilmoittamisesta ennen lomakausia. 

 

Tilapäinen hoito   

Kunta voi tarjota perheille tilapäistä hoitoa, mikäli varhaiskasvatuksessa on tilaa. 

Tilapäishoitopäätös on harkinnanvarainen ja siitä päättää päiväkodin johtaja.    

Tilapäishoidon maksut ovat 12 euroa/päivä (enintään 5 tuntia) ja 20 euroa/päivä (yli 5 

tuntia).   

   

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen    

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot liitteineen sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta 

(https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)  varhaiskasvatukseen haun yhteydessä sekä myös 

kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat.  

Maksu tarkistetaan seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun perheen maksukyky on 

olennaisesti muuttunut (+/- 20%) tai perheen olosuhteet (esim. perhekoko) ovat 

muuttuneet.  

Lapsen hoidon tarpeen muuttuessa uusi maksupäätös tehdään muutospäivämäärästä 

alkaen.  

 

Muutokset eDaisy-asiointipalvelun kautta  

Kaikista hoitoon liittyvistä muutoksista tulee täyttää sähköinen muutosilmoituslomake:   

Tulotiedot ja muutokset perhekoossa 

Hoitopäivien lukumäärä / pituus   

Osoitteenmuutos   

Hoitopaikan vaihto   

Hoitopaikan irtisanominen (viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon päättymistä) 

 

Mikäli maksu osoittautuu virheelliseksi, se voidaan korjata myös takautuvasti.    

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, 

voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta.    

 

Laskun maksaminen    

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Jos maksua ei suoriteta 

eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle tai 

ulosottoviranomaiselle perittäväksi kahden maksukehotuksen jälkeen.  

Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.    

   

https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)
https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)
https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)
https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)
https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy)
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Peruuttamatta jätetty paikka   

Jos lapselle varattua ja myönnettyä paikkaa ei peruuteta ennen päätöksen mukaista 

varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan peruuttamatta jätetystä paikasta periä puolet 

kuukausimaksusta.  

   

DaisyFamily   

Lasten hoitoajat tulee varata DaisyFamilyn kautta lapsen hoitopaikan määrittämän 

aikataulun mukaisesti.    

 Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon 

hoitoaikavarauksiin.   

Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä ei oikeuta varattujen päivien 

siirtämiseen.   

Vanhempien työvuorojen muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa 

rajoissa.   

 

Poikkeukset kuukausimaksuun   

   

• lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä  

• lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä 

kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta   

• lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään 

puolet kuukausimaksusta   

• hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden peritään tulojen mukainen kuukausimaksu siten, 

että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa      

• maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairausvakuutuslain (1224/2004)9 luvun 

7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan   

• Jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja 

perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se hoitomaksussa. Perheen vuosilomien ja muiden 

vapaapäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei 

myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.    

o Esimerkki: Perhe 1 on varannut lapsensa hoitopäivät. Perhepäivähoitaja pitää tasausvapaan 

tämän lapsen ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä ja muut perheet järjestävät varahoidon 

itse. Tässä tapauksessa muille perheille hyvitetään päivämaksu ja perheelle 1 ei.   

   

Lisätietoja    

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksuista Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksen 

verkkosivuilta www.kangasniemi.fi sekä varhaiskasvatuksen johtajalta 040 678 3020, 

varhaiskasvatuksen apulaisjohtajalta 040 660 1966, sivistys- ja hyvinvointijohtajalta 040 534 

5785, maksupäätösten osalta johdon sihteeriltä 040 646 9757 tai laskutuksen osalta 040 678 

1006.   

   

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)   

Tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein.   

Tulorajat tarkistetaan ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.   

http://www.kangasniemi.fi/
http://www.kangasniemi.fi/
http://www.kangasniemi.fi/
http://www.kangasniemi.fi/

