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Sivltk 06.04.2022 § 43 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa 1503/2016 sääde-

tään kunnan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhais-
kasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan järjestämästä 
varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuk-
sesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esi-
opetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).  

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 3 §:n mukaan varhais-
kasvatuksesta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta ai-
heutuvien kustannusten suuruinen. Maksu voidaan periä perheen maksu-
kyvyn mukaan. Maksusta säädetään tarkemmin lain 5–8 §:ssä. 
 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n mukaan: 
 
"Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään per-
heen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vä-
himmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä 7 
§:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. 
 
Maksuprosentit ja tulorajat ovat: 
 
Perheen koko, 
henkilöä 

Tuloraja 
euroa/kuukausi 

Korkein 
maksuprosentti 

2 
3 
4 
5 
6 

2 798 
3 610 
4 099 
4 588 
5 075 

10,70 
10,70 
10,70 
10,70 
10,70 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun 
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavas-
ta perheen alaikäisestä lapsesta." 
 
Lain 6 §:ssä säädetään osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimak-
suista: 
 
"Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoit-
tain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräy-
tyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhais-
kasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukau-
simaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on 
varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mut-
ta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskas-
vatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava 
huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. 
 
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatukses-
sa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukau-
den ajalta." 
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Lain 7 §:n mukaan maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla 
ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Lasta kos-
kevaa 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä. 
 
Sisarusten maksut määräytyvät lain 8 §:n mukaan seuraavasti: 
 
"Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä 
varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskas-
vatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakas-
maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatukses-
sa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosent-
tia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättä-
vä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrät-
täessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään mää-
räytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen var-
haiskasvatuksen maksua." 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut tulorajojen euromäärät sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu eu-
romäärä tarkistetaan lain 16 §:n mukaan yleisen ansiotasoindeksin muu-
toksen mukaisesti. 7 §:ssä tarkoitetut euromäärät tarkistetaan julkisten me-
nojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen 
hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Tarkistukset tehdään joka toinen vuo-
si, ja indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seu-
raavan vuoden elokuun 1 päivänä. Opetus-  ja  kulttuuriministeriö julkaisee 
indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin 
tarkistusvuoden marraskuun aikana.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa säännellään edel-
leen muista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja maksujen perimistä 
koskevista lähtökohdista.  
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön  8.12.2021 antaman, 13.12.2021 Suomen säädöskokoelmassa 
julkaistun ilmoituksen (1087/2021) mukaan 1.8.2022 alkaen 295 € / kuu-
kausi, ja alin perittävä lapsikohtainen maksu 28 € / kuukausi. Toisesta lap-
sesta perittävä maksu on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun 
lain 8 §:n mukaan enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 
118 € / kuukausi. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen 
maksusta.  
 
Seuraavassa taulukossa näkyvät muutokset tulorajoissa: 
 
Perheen hen-
kilömäärä 

Tuloraja 
1.8.2021 €/kk 

Maksu- 
prosentti 
1.8.2021 

Tuloraja 
1.8.2022 €/kk 

Maksu- 
prosentti 
1.8.2022 

2 2 798 10,7 % 2 913 10,7 % 
3 3 610 10,7 % 3 758 10,7 % 
4 4 099 10,7 % 4 267 10,7 % 
5 4 588 10,7 % 4 777 10,7 % 
6 5 075 10,7 % 5 284 10,7 % 
 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lap-
sesta 1.8.2022 alkaen 197 € (aiemmin 189 €). 
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Pöytyän kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan lautakunnat päättävät pal-
veluista perittävien maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston määrit-
telemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Hallintosään-
nön 35 §:n mukaan varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyslautakunnan 
toimialaan. 
 
Valmistelijat: sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö 
 
Päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
1.8.2022 alkaen liitteenä olevan Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 
1.8.2022 lukien -koonnin mukaisesti. Palvelusetelijärjestelmässä enintään 
20 tuntia viikossa annettavan varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo mää-
räytyy vastaavan prosenttiosuuden mukaisesti kuin kunnan järjestämissä 
palveluissakin (kerroin 0,60). 
 
Päätös: 
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun 
otteen oikeaksi todistaa: 
 
 
 
Pöytyä  7.4.2022 
 
 
Salme Mattila 
toimistosihteeri 

 
Liitteet Liite 1 Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2022 alkaen 
 
Jakelu Varhaiskasvatuspäällikkö Mia Mansikka  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  
 välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
• kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän kunnan sivistyslautakunta  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Pöytyän kunta 
Kehityksentie 6 
21800 Kyrö 
sähköposti: kunta@poytya.fi 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta. 
Pöytäkirja on 06.04.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 7.4.2022 / Salme Mattila 


