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Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan1.3.2017 

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki tulee voi-
maan 1.3.2017 ilman siirtymäaikaa. 
Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi 
varatun ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Maksu voi-
daan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. 

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että pienituloisten kahden ja kol-
men hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Muutos pienentää erityisesti pienituloisten yhden ja 
kahden lapsen yksinhuoltajien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.  

Perheen koko 

henkilöä 

Tuloraja 1.8.2016 

alkaen € / kk 

Tuloraja 1.3.2017 

alkaen € / kk 

Korkein maksu % 

2 1403 1915 11,5 

3 1730 1915 9,4 

4 2053 2053 7,9 

5 2191 2191 7,9 

6 2328 2328 7,9 

Erityisesti 2 – 3 hengen perheiden on syytä tarkistaa varhaiskasvatusmaksun suuruus, koska tulo-
rajat ovat muuttuneet ja maksu alenee. Tulotiedot tulee toimittaa viimeistään maaliskuun aikana varhais-
kasvatuksen sähköisen asioinnin kautta tai tuloselvityslomakkeen ohjeiden mukaan asiakasmakuihin. 
Muutoksia ei tehdä taannehtivasti. Varhaiskasvatuksen maksulaskurilla voi laskea suuntaa antavan ar-
vion tulevasta asiakasmaksusta. http://www.turku.fi/paivahoidon-maksut-tuet-ja-palveluseteli  

Varhaiskasvatuksen maksupäätös on perhekohtainen. Päätöksessä on eriteltynä perheen kaikkien las-
ten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta samassa kun-
nassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta kuitenkin vain yksi päätös. Tällaisessa tilanteessa maksu 
määräytyy sen vanhemman tulojen mukaan, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Muutoin van-
hemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta tai huomioon ottamisesta 
esimerkiksi elatusavussa. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu 
määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. (4 §). Perheille, jotka jakavat maksun lähetetään erilli-
nen viesti muutoksesta. 

Kasvatus ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 18.1.2017 §3 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
1.3.2017 alkaen. Linkki päätökseen: http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/  

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 

Uuden lain astuessa voimaan jokaiselle lapselle tehdään 1.3.2017 alkaen uusi maksupäätös ja sopi-
mus lapsen varhaiskasvatuksesta, jossa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, joista valittu varhais-
kasvatusaika koostuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kuukauden ajaksi. Huoltajan tulee varata 
aika varhaiskasvatuspaikan johtajalta uuden sopimuksen tekemistä varten. 

http://www.turku.fi/paivahoidon-maksut-tuet-ja-palveluseteli
http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0118001t/welcome.htm
http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/

