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HYVÄT LAPSEN HUOLTAJAT 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille 

tehdään uudet asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätökset.  

 

Asiakasmaksut ja tulorajat (bruttotulot) 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta korkein perittävä asiakasmaksu 

kuukaudessa on 295 euroa. Alin perittävä asiakasmaksu kuukaudessa on 28 euroa.  

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, 

ikäjärjestyksessä seuraavan sisaruksen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten 

maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Tällä muutoksella on myös vaikutusta 

palvelusetelin arvon määrittämiseen.  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulotietojen sekä lapsen 

varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. 
 

Tulorajat, joilla määräytyy korkein maksu ja tuloraja, jonka alittuessa varhaiskasvatuspalvelu on 

maksutonta: 

 

Perheen koko 

henkilöä 

Tuloraja, jonka 

alittuessa ei peritä 

asiakasmaksua 

euroa/kk 

          Tuloraja, josta alkaen korkein 

asiakasmaksu 

 

euroa/kk 

2 

3  

4 

5 

6 

2913,00 

3758,00 

4267,00 

4777,00 

5284,00 

5665,00 

6510,00 

7019,00 

7529,00 

8036,00 

 

 

Tulotietojen toimittaminen ja Suostumus Tulorekisterin käyttöön (lomakkeen palautus) 

 

• Huoltajat, jotka antavat suostumuksen 1.8.2022 Tulorekisterin käyttöön / hyväksyvät 

korkeimman maksun, ei tarvitse toimittaa tulotietoja.  

Tulorekisteristä ei saa kaikkia tulotietoja. Seuraavat tulotiedot tulee toimittaa, jos ne ovat 

muuttuneet: yrittäjän/ammatinharjoittajan osalta viimeisin vahvistettu Tuloslaskelma, todistus 

opiskelusta, aikuiskoulutustuesta, apurahasta, pääoma-, korko-, osinko, vuokra- ja metsätulot.  

• Huoltajat, jotka eivät anna suostumusta Tulorekisterin käyttöön, täytyy toimittaa perheen 

tulotiedot. Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.  

Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta 31.7.2022 mennessä.  

 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Huoltajan tulotietojen muuttuessa (esim. opiskelun 

aloitus/lopetus, lomautus, työnantaja/tulot muuttuvat jne.), huoltajan tulee itse ilmoittaa muutoksesta 
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ko. kuukauden loppuun mennessä. Tulotietoja ei tarkisteta Tulorekisteristä kuukausittain. 

Asiakasmaksumuutos tulee voimaan kuluvan kuukauden alusta, kun uudet tulotiedot on toimitettu.  

 

Lisätietoja varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät lait:  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503 

 

 

Yhteistyöterveisin 

Marjo Vesa 

Varhaiskasvatuksen johtaja  

  

mailto:varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
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SUOSTUMUS TULOREKISTERIN KÄYTTÖOIKEUTEEN VARHAISKASVATUKSEN 

ASIAKASMAKSUISSA 1.8.2022 ALKAEN 
 

Kangasalan kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke- ja etuustietojen tarkistamiseen 

Tulorekisteristä. Valtionvarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että kunta ei voi 

käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja palvelusetelin 

omavastuuosuuden määrittämiseen ilman asiakkaalta saatua suostumusta.  

 

Tulorekisteristä ei saa vielä kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa 

- aikuiskoulutustuet, apurahat  

- pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot  

- opiskelutodistus  

- yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma) 

Tulotietoja ei tarkisteta Tulorekisteristä kuukausittain. Tulot tarkistetaan asiakkuuden alkaessa ja tulojen 

muuttuessa. Huoltajan/huoltajien tulee itse ilmoittaa muutoksista ko. kuukauden loppuun mennessä. 

 

Lapsen/lasten nimi _______________________________________________________________ 

 

Hyväksyn/hyväksymme tulotietojen tarkistamisen Tulorekisteristä.  

 

_____________________________________             _____________________________________ 

Huoltaja                                                                 Huoltaja/samassa taloudessa asuva 

 

 

En hyväksy/emme hyväksy tulotietojen tarkistamista Tulorekisteristä vaan toimitamme itse perheen 

tulotiedot joko sähköisen asiointipalvelun kautta tai ao. sähköpostiin.  

 

_____________________________________              _____________________________________ 

Huoltaja                                                                 Huoltaja/samassa taloudessa asuva 

 

 

Hyväksyn/hyväksymme korkeimman asiakasmaksun.  

 

_____________________________________              _____________________________________ 

Huoltaja                                                                 Huoltaja/samassa taloudessa asuva 

 

 

Palauta tämä lomake allekirjoitettuna tai vastaamalla hyväksyntä / kielto samassa taloudessa 

asuvilta huoltajilta viimeistään 31.7.2022 sähköpostiosoitteeseen 

varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi  

 

 

Lisätietoja varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi  
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