Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 1.1.2018

Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan
presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttuu siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja
alennetaan. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä
maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
nykyisen 90 % sijaan. Näin ollen, vaikka nuorin lapsi olisi vain osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa,
määräytyisi seuraavien lasten maksu nuorimman lapsen laskennallisen kokoaikaisen
varhaiskasvatusmaksun mukaan.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on lainsäädännössä porrastettu siten, että jos
varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain, olisi maksu 60 %
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään
35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi
periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain
mukaan enimmäismaksu on edelleen 290 euroa ja pienin perittävä maksu 27 euroa.

Korkeimman maksun tulorajamuutos 1.1.2018 alkaen:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Korkeimman maksun tuloraja
31.12.2017
4437
5000
5724
5862
5999

Korkeimman maksun tuloraja
1.1.2018
4760
5356
5713
6071
6428

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 138 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Lain 10 § 2 mom. on sakkomaksusäännös, jonka mukaan peruuttamatta jätetystä
varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä,
voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuslain mukaan
määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole
määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa 1.1.2018 alkaen muutetun
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö
tarkistaa laissa määritellyn mukaisesti varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen

vuosi (indeksitarkistus). Seuraavan indeksitarkistuksen mukaan tulorajoja sekä ylintä maksua
muutetaan 1.8.2018 alkaen.
Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain 5 §:n mukainen perheen koko, tuloraja ja maksuprosentti alla olevan taulukon
mukaisena:
Perheen koko

Tuloraja €/ kk

Korkein maksu %

2
3
4
5
6

2 050
2 646
3 003
3 361
3 718

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

Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvät tiedustelut:
Sivistystoimen sihteeri
Jaana Niiranen
puh. 040 – 161 5016
jaana.niiranen@rantasalmi.fi

Korkeimman
maksun tuloraja
4 760
5 356
5 713
6 071
6 428

