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UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 
TULEE VOIMAAN 1.3.2017  

 
 
 Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 tulee voimaan 

1.3.2017 alkaen. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja  
 perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy  
 perheen koon ja tulojen sekä haetun varhaiskasvatusajan mukaisesti.  
 Asiakasmaksulaissa säädetyt varhaiskasvatuksen maksut ovat  
 enimmäismaksuja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tehdään  
 kunnassa päätös. 
 
 Uudet tulorajat kaksi-kolmihenkisissä perheissä tulevat alentamaan 
 päivähoitomaksuja osalla perheistä. Alimman maksun osalta tulorajan 
 nostaminen tulee lisäämään niiden perheiden määrää, joiden maksu jää  
 alle 27 € ja jota ei lain mukaan peritä. Muutokset pienentävät maksuja 

myös kaikille perheille tulevasta mahdollisesta sisarusalennuksesta 
  johtuen. Osalla perheistä maksut pysyvät samana.  
 
 Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. 
 Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely pysyy ennallaan ja alin 

perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä  
 maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen 

lapsen maksusta muidenkin kuin korkeimman maksun osalta. Seuraavien  
 lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 
 
 Uudet tulorajat kaksi- ja kolmihenkisille perheille 
 
 Perheen koko uusi tuloraja  vanha tuloraja 
 
 2 henkilöä  1915  1403 
 3 henkilöä  1915  1730 
 
  
 Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapselle järjestetään        
                                                varhaiskasvatusta yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen  
 tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja          

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009)         
mukainen asuinpaikka.      

  
 Jos huoltajat asuvat eri kunnissa ja lapselle järjestään varhaiskasvatusta 

kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa  
 kunnissa. 
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 Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka koskien kesän loma-aikoja ja 

siihen liittyvää päivystysaikaa eikä paikkaa peruta kunnan ilmoittamaan 
määräaikaan mennessä, peritään puolet kuukausimaksusta. Vaikka lapselle 
ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään käyttämättömästä paikasta  

 puolet pienimmästä perittävästä maksusta  (=13,50 €). 
 
 Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia  
 viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan 

määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on 
 varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan 

kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi 
on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain 
mutta alle 35 tuntia, tulee periä maksu, joka on suhteutettu  

 varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on 
otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.  

 Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa 
otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden 
ajalta (varhaiskasvatusmaksulaki 6 §). 

 
 Maksun määräämisen perusteena olevat tulot pysyvät ennallaan. Perheen 

tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan 
sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä 

 veroista vapaat tulot. 
 
 Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa 

kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 
1.8.2018. Varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa sosiaali- ja  

 terveystoimen hintaindeksin sijasta opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat 
tarkistetaan jatkossakin ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.  

 
   

Lisätietoja varhaiskasvatustoimistosta       


