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LAUKAAN KUNTA      
Sivistyspalvelut 
Varhaiskasvatuspalvelut 

 

     

 
             YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN 

 PALVELURAHA 1.8.2022 ALKAEN 
 
 
 
 
Varhaiskasvatuksen palveluraha on harkinnanvarainen tuki perheille, jotka käyttävät yksityi-
siä varhaiskasvatuspalveluja. Palvelurahaan ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta.  Pal-
veluraha on yksi tapa järjestää Laukaan kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja   
 
Palveluraha rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskas-
vatukseen eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea eikä yksityisen 
hoidon tukea. Lapsi ei voi käyttää samanaikaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen palvelu-
rahaa ja olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.  
 
Palveluraha oikeuttaa ostamaan lasten kerhopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.  

 

Sähköinen asiointi 
 

Sähköinen asiointi tapahtuu Laukaan kunnan varhaiskasvatuksen internetsivuilla verkko-
pankkitunnuksilla. Sähköisen asioinnin kautta on mahdollista tehdä varhaiskasvatushakemus, 
siirtohakemus varhaiskasvatusyksiköstä toiseen, tulotietojen ilmoitus palvelurahapäätöstä 
varten sekä varhaiskasvatuspaikan irtisanominen. 
 
Perhe voi hyväksyä korkeimman maksuluokan tai toimittaa kopiot tulotositteista sähköisen 
asioinnin kautta, samalla voi tarkistaa omat yhteystiedot ja hyväksyä päätösten sähköisen 
vastaanottamisen. 
https://www.laukaa.fi 
 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahan  

laskennallisen asiakasmaksun (asiakkaan omavastuu) perusteet 
 
Palveluntuottaja perii perheeltä yksityisen varhaiskasvatuksen laskennallisen asiakasmak-
sun sekä mahdollisen lisämaksun hinnastonsa mukaisesti. 
 
 
Kunta maksaa palveluntuottajalle yksityisen varhaiskasvatuksen kattohinnan ja asiakkaan 
laskennallisen varhaiskasvatusmaksun erotuksen. Palvelurahan arvo määritellään Laukaan 
kunnan hyväksymien yksityisen varhaiskasvatuksen kattohintojen ja asiakkaan bruttotulojen 
mukaisen laskennallisen omavastuuosuuden erotuksena.  
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Varhaiskasvatusmaksut 

 
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. 
Laissa säädetään mm. lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä 
sekä varhaiskasvatusmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista. 
 
Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, palvelurahan arvo 
lasketaan aloittamis- ja lopettamispäivien mukaan. 
 

Perheen koko 
 

Laissa 1503/2016 § 2 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista perheellä tarkoitetaan yhteista-
loudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien 
samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia. 
 

Perheen tulot 
 
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskas-
vatuksessa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pää-
omatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosent-
tia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. per-
he-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suori-
tetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 
muut vastaavat kustannukset. Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikai-
sesti ohjeistuksen mukaan toimitettujen tulotietojen perusteella. 
 
Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, varhaiskasvatusmaksuna on korkein kunnallinen hoitomaksu.  
Maksulaskurilla voi arvioida kuukausimaksun määrää: www.laukaa.fi  

 

 

Kuukausimaksu 
 

Perheen koko, tulorajat, korkein maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle 
maksulle: 
 
 
Perheen koko, henkilöä 2 3 4 5 6 

Tuloraja € / kuukausi 2 913 € 3 758 € 4 267 € 4 777 € 5 284 € 

Korkein maksuprosentti % 10,7 10,7 10,7   10,7 10,7 

Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle 5 666 € 6 511 € 7 020 €   7 530 € 8 037 € 

 
Laskennallinen varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. 
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tu-

lorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen omavastuuosuus  

 
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja 
käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu 

on 295 € kuukaudessa. 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuk-
sessa ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lap-
sesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksus-
ta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman 

http://www.laukaa.fi/
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lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käyte-
tään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskas-
vatuksen maksua. 

 

Osapäivähoidon laskennallinen maksu ja esiopetuksessa olevan lapsen laskennallinen 

varhaiskasvatusmaksu 
 
Päivittäin enintään viisi tuntia ja yli 15 päivää kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peri-
tään 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 1-10 päivää 
kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peritään 50 prosenttia 60 prosentista.  
Päivittäin enintään 5 tuntia ja 11-15 päivää kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peri-
tään 75 prosenttia 60 prosentista. 
 
Lapsi on kokopäivähoidossa silloin, jos lapsen hoito yhtenäkin päivänä ylittää viisi tuntia. 
 
Esiopetus on maksutonta. Jos esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäiviä on kuu-
kaudessa yli 15 päivää, peritään varhaiskasvatusmaksua 60 prosenttia koko kuukauden 
maksusta riippumatta hoitopäivän pituudesta. Jos varhaiskasvatuspäiviä on 1-10 kuukaudes-
sa, peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Jos varhaiskasvatuspäiviä on 11–15 kuukaudessa, 
peritään 75 prosenttia 60 prosentista. Nämä maksut ovat voimassa ajalla 1.8.–31.5. 
 
 

Hoidon tarve Maksuperuste € /kk, Max 

  1-10 osapäivää / kk 50 %:a 60 %:sta   89,00 € 

11–15 osapäivää / kk 75 %:a 60 %:sta 133,00 € 

 Yli 15 osapäivää / kk 60 % kokopäivähoidon maksusta 177,00 € 

 
 

Säännönmukaista lyhyemmän varhaiskasvatusajan laskennallinen maksu 

 
Varhaiskasvatustarpeen määrästä sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla  
vähintään kolme kuukautta. 
 
Lapsen varhaiskasvatustarpeen ollessa pysyvästi 1-10 pv / kk on laskennallinen varhaiskas-
vatusmaksu 50 % ja hoidontarpeen ollessa pysyvästi 11-15 pv / kk laskennallinen varhais-
kasvatusmaksu on 75 % kokopäivähoidon maksusta. 
 

Hoidon tarve Maksuperuste € /kk, Max 

1-10 kokopäivää / kk  50 %  148,00 € 

    11–15 kokopäivää / kk  75 % 221,00 € 

     Yli 15 kokopäivää / kk 100 % 295,00 € 
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Laskennallisen varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen ja tietojen muutokset 

 
 
Perhe voi sitoutua korkeimpaan laskennalliseen varhaiskasvatusmaksuun, jolloin tulotietoja ei 
tarvitse toimittaa. Sitoutuminen on voimassa siihen saakka, kunnes perhe toisin ilmoittaa.  
 
Tulotietoihin perustuva laskennallinen maksu tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.  
 
Perhe on velvollinen ilmoittamaan laskennalliseen maksuun vaikuttavista perhe- ja tulotietojen 
muutoksista viipymättä varhaiskasvatuspalveluihin, jolloin maksu määritellään uudelleen. 
 
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.  
 

Kerho, kerhomaksu ja palveluraha 

 
Kerhotoiminta on osa Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalvelua. Toiminta on tarkoitettu 
pääasiassa kotona olevien vanhempien 2-5-vuotiaille lapsille. Kerhoon voi osallistua 1,2 tai 
3 päivänä viikossa. Mikäli ko. arkipäivälle osuu arkipyhä, päivää ei hyvitetä eikä korvata 
muulla viikonpäivällä.  
 

Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsella ei ole kerhopaikan lisäksi muuta 
varhaiskasvatuspaikkaa tai hänestä ei makseta yksityisen hoidon tukea. Yksityisen 
kerhotoiminnan palvelurahan myöntäminen ei vaikuta lapsen kotihoidon tuen oikeuteen, 
mutta kerhomaksua määriteltäessä se otetaan huomioon lapsen tulona. 

Palveluraha oikeuttaa ostamaan  lasten kerhopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Palvelurahan arvo määritellään bruttotulojen mukaan.  

 
Kerhojen toimintakausi on 1.9.–31.5. välisenä aikana. Kerhoja ei pidetä koulujen loma-
aikoina (syys-, joulu- ja talviloma). 
 

Kerhomaksut Laskennallinen korkein omavastuuosuus (kerhomaksu) 

kerho 1 pv / vk Maksuton 1.9.2021-31.5.2023 

kerho 2 pv / vk Maksuton 1.9.2021-31.5.2023 

kerho 3 pv / vk Maksuton 1.9.2021-31.5.2023 

 

Kerhon alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, palvelurahan arvo lasketaan  

aloittamis- ja lopettamispäivien mukaan.  
 
 

Palvelurahaan liittyvissä asioissa teitä palvelee Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalvelut  
p. 040 667 2131.  
 
Lisätietoa Laukaan kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta löytyy osoitteesta:  

www.laukaa.fi 


