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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503/2016) säädetään kunnan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta
esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 3 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksu voidaan periä perheen maksukyvyn mukaan. Maksusta säädetään tarkemmin lain 5–8 §:ssä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n mukaan:
"Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä 7
§:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat:
Perheen koko,
henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja
euroa/kuukausi
2 050
2 646
3 003
3 361
3 718

Korkein
maksuprosentti
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta."
Lain 6 §:ssä säädetään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuista:
"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 kunnan 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."
Lain 7 §:n mukaan maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla
ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä.
Sisarusten maksut määräytyvät seuraavasti (8 §):
"Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä
varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua."
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa
tarkoitetut tulorajojen euromäärät sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu euromäärä tarkistetaan lain 16 §:n mukaan yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. 7 §:ssä tarkoitetut euromäärät tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen
hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi, ja indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee
indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin
tarkistusvuoden marraskuun aikana.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa säännellään edelleen muista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja maksujen perimistä
koskevista lähtökohdista.
Opetusja
kulttuuriministeriön
18.12.2019
päivätyn
kirjeen
OKM/44/010/2019 mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2019 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella
(1115/2019). 1.8.2020 alkaen tehtävän indeksitarkastuksen myötä on varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta
288 €/kuukausi (aiemmin 289 €/kuukausi) ja alin perittävä lapsikohtainen
maksu 27 €/kuukausi (aiemmin 27 €/kuukausi). Toisesta lapsesta perittävä
maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään
144 €/kuukausi (aiemmin enintään 145 €/kuukausi). Seuraavien lasten
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.
Indeksitarkastuksen vuoksi muuttuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.8.2020 alkaen ovat:
Perheen hen- Tuloraja
Maksukilömäärä
1.8.2018 €/kk prosentti
1.8.2018

Tuloraja
Maksu1.8.2020 €/kk prosentti
1.8.2020

2
3
4
5
6

2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

2 136
2 756
3 129
3 502
3 874

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 1.8.2020 alkaen 144 € (aiemmin 142 €).
Pöytyän kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnat päättävät palveluista perittävien maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Hallintosäännön 32 §:n mukaan varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyslautakunnan
toimialaan.
Valmistelijat: sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
1.8.2020 alkaen liitteenä olevan Varhaiskasvatuspalveluiden maksut
1.8.2020 lukien -koonnin mukaisesti. Palvelusetelijärjestelmässä enintään
20 tuntia viikossa annettavan varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo määräytyy vastaavan prosenttiosuuden mukaisesti kuin kunnan järjestämissä
palveluissakin (kerroin 0,60).
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

