
    1.2.2023 
 
 

TIEDOTE ASIAKASMAKSULAIN MUUTOKSESTA 1.3.2023 SEKÄ TULOTIETOJEN 

TOIMITTAMISESTA 15.2.2023 MENNESSÄ 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että 

asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 
prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. 
 

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksu- ja 

palvelusetelipäätökset, tulotiedot tulee toimittaa 15.2.2023 mennessä. 

 

 

Tulotietojen toimittaminen  

 

• Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta 

15.2.2023 mennessä Huoltajien asiointi verkossa - Kangasala 

 

Vuoden 2022 viimeisin palkkalaskelma, Kelan tai ammattiliiton voimassa olevat 

päätökset 

(työttömyyspäiväraha/sairauspäiväraha/vanhempainpäiväraha/kotihoidontuki/elä

ke/elatustuki), lapsen eläketulot, yrittäjän/ammatinharjoittajan osalta viimeisin 

vahvistettu tuloslaskelma, todistus opiskelusta, aikuiskoulutustuesta, apurahasta, 

pääoma-, korko-, osinko, vuokra- ja maa- ja metsätalouden tulot. (liitteitä EI tarvitse 

toimittaa lapsilisästä/asumistuesta).  

 

• Mikäli hyväksytte sähköisessä asiointipalvelussa korkeimman asiakasmaksun, ei 

tulotietoja tarvitse toimittaa. 

 

• Lakimuutoksen vuoksi tehtävässä asiakasmaksujen tarkastuksessa Kangasalan 

kaupunki käyttää huoltajien toimittamia tulotietoja, ei Tulorekisteriä. 

 

• Perheet joille asiakasmaksupäätös on jo tehty vuonna 2023 ja tulotiedot eivät ole 

muuttuneet tämän jälkeen, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. 

 

• Jos tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, maksu määräytyy korkeimman 

asiakasmaksun mukaan. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaan varhaiskasvatusmaksu määrätään 

toistaiseksi.  

Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun huoltajan tulot muuttuvat olennaisesti esim. 

opiskelun aloitus/lopetus, lomautus, työnantaja/tulot muuttuvat jne.  

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/sahkoiset-asiointikanavat/huoltajien-asiointi-verkossa/
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/sahkoiset-asiointikanavat/huoltajien-asiointi-verkossa/


 

 

Huoltajan tulee itse ilmoittaa muutoksesta ko. kuukauden loppuun mennessä. 

Asiakasmaksumuutos tulee voimaan kuluvan kuukauden alusta, kun uudet tulotiedot on 

toimitettu. 

 

 

Asiakasmaksut ja tulorajat (bruttotulot) 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulotietojen sekä lapsen 

varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. 

 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta korkein perittävä 

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

kuukaudessa.  

 

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 % nuorimman lapsen maksusta. 

 
Tulorajat, joilla määräytyy korkein asiakasmaksu 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 

3874,00 
4998,00 

5675,00 
6353,00 
7028,00 

6626,00 
7750,00 

8427,00 
9105,00 
9780,00 

 

 

 

Lisätietoja varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät lait:  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503  

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

