
Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja 
lapselle varatun hoitoajan mukaan. Korkein perittävä asiakasmaksu on 295 €/kk/lapsi.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on 
heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. 

• kaikki perheen alaikäiset (alle 18 v) otetaan mukaan perhekokoon (=perheen todellinen koko)

• korkeimmat maksut: nuorimman lapsen 295 €/kk ja seuraavan lapsen maksu 40 % ensimmäisen

maksusta, kustakin seuraavasta lapsesta 20 % ensimmäisen maksusta, alin perittävä maksu on

28 €/kk

• perheen koon mukainen maksu % vähimmäistulorajat ylittävästä kuukausitulosta. Jos perheen koko
on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2022
lähtien 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta:

Perheen koko, 
henkilöä 

Tuloraja e/kk maksuprosentti 
% 

Maksu alkaen
28 €/kk

Maksu 295 €/
kk, jos tulot 
enemmän kuin

2 2913 10,70 3166 5670
3 3758 10,70 4011 6515
4 4267 10,70 4520 7024
5 4777 10,70 5030 7534
6 5284 10,70 5537 8041

Maksu määritellään ja peritään sovittujen/varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit 
määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan.  
Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu määräytyy varatun 

hoitoajan mukaisesti 

Sovittu hoitoaika 
tuntia/kk 

Asiakasmaksu prosentti 
korkeimmasta maksusta 

Enintään e/kk 

-60   tuntia 40 % 118 e

61-84   tuntia 60 % 177 e
85-115 tuntia 70 % 207 e

116-150 tuntia 80 % 236 e

151 tuntia tai 
enemmän 

100 % 295 e

Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. 

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti 

muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien 

perheen bruttotulojen 10 %:n muutos. Muutoksia saattaa aiheuttaa työpaikan vaihtuminen, opiskelun 

päättyminen, työttömyys, perheen koon muuttuminen (mm. avo/avioliitto/ero) tai se, että voimassa olevat 

säädökset tai päätökset muuttuvat. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on tilapäisesti pois 
hoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Yhdestäkin hoitopäivästä 
kuukaudessa peritään koko kuukauden maksu. 



Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois päivähoidosta yli 10 hoitopäivää sovituista hoitopäivistä, maksuna 
peritään puolet määrätystä maksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois päivähoidosta koko 
kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

Jos varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden tuntien 
mukaan kuukausimaksua alhaisempana. 

Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata (vanhempainrahakauden jälkeen), mutta 
isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa. Lapsen hoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan. 
Maksua ei peritä poissaoloajalta. Perheen muut lapset voivat olla hoidossa isyysvapaan aikana ja heiltä 
peritään normaali asiakasmaksu. Isyysvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään 2 
viikkoa ennen vapaan alkamista. Hoitoon paluupäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä. 

Maksun viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen 
ilman oikeuden päätöstä. 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli 
verkkolaskua ei ole valittu. Maksut erääntyvät seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. 

Lasten varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
annettua lakia (1503/2016). 

Asiakasmaksuun vaikuttavat tulot 

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat 
tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus 
vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonperinnän laskemisperusteista määrää. 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 
momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan 
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi 
alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden 
nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi 
kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 

Tulot, joita ei oteta huomioon 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, 
kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella 
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, 
opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista 
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen 
johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä 
lasten kotihoidon tukea. 
Kaikki muut tulot otetaan huomioon paitsi yllä mainitut tulot. 

Tulojen vähennykset 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut 
vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty 
rahana suoritettava etuus (syytinki). 



Varhaiskasvatuksen maksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa 
olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Arvioidut tulot tarkistetaan viimeistään puolen vuoden kuluttua. 

Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet mm: 

• palkkatodistus, palkkalaskelma tai tilinauha, josta selviää edellisen vuoden kertymä

• todistus työttömyys-, kurssi- tai muusta päivärahasta

• todistus muista jatkuvaluonteisista tuloista esim. vuokratulo, elatusapu/ -tuki

• itsenäiseltä ammatinharjoittajalta todistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja ennakkoverosta
annettu päätös tai muu vastaava selvitys tuloista esim. tilinpäätös

• verotustiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Lisäksi metsätulon osalta esitäytetyn veroilmoituksen
erittelyosa, missä näkyy kiinteistötunnus

Huoltajat voivat jättää tuloselvityksen tekemättä, jolloin peritään enimmäismaksu. Korkein maksu voidaan 
periä myös silloin, jos tulotietoja ei toimiteta sovittuun määräaikaan mennessä. 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät 
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset jos lapsen huoltajat 
asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään 
maksu sen perheen tulojen perusteella jonka luona lapsi on kirjoilla. 




