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Hyvä palveluseteliasiakkaamme

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin ja sisaralennukseen 1.1.2018 alkaen
Eduskunta hyväksyi 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 ja 8§
muutokset. Muutos koskee tulorajojen korottamista ja sisaralennusta siten, että
toisesta lapsesta peritään 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta.
Palvelusetelin arvosta
Lapsen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän ja perheen bruttotulojen sekä
perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen perusteella. Lapsikohtaista palvelunsetelin arvoa määriteltäessä huomioidaan kunnalliseen päivähoitoon muodostuva asiakasmaksu. Lapsikohtainen palvelusetelin
arvo saadaan, kun palvelusetelin suurimmasta arvosta vähennetään kunnallisen
päivähoidon asiakasmaksu.
Mikäli olette hyväksynyt maksimimaksun perimisen ilman tulotietojen toimittamista, on teidän syytä tarkistaa oma tulotasonne suhteessa uusiin tulorajoihin.
Koska tulorajat nousevat, eivät kaikki maksimimaksua nyt maksavat enää jatkossa kuulu tähän maksuryhmään.
Asiakasmaksun suuruutta voi arvioida maksulaskurilla http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri.php
Toimittakaa tulotietonne varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta, jos haluatte asiakasmaksun perustuvan jatkossa tulotietoihin.
Mikäli haluatte toimittaa uudet tulotiedot lapsikohtaisen palvelusetelin arvon uudelleen määräämiseksi, tulee ne toimittaa viimeistään tammikuun 2018 aikana varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta tai tuloselvityslomakkeen ohjeiden
mukaan asiakasmaksuihin. Muutoksia ei tehdä taannehtivasti.
Mikäli asiakasmaksunne on perustunut tulotietoihin, eikä tulotiedoissanne ole
muutoksia, ei lakimuutos edellytä teiltä toimenpiteitä eikä uusia tulotietoja tarvitse
toimittaa.
Lähetämme tammikuun aikana jokaiselle perheelle uudet arvosetelipäätökset,
jossa on huomioitu uuden lain mukaiset tulorajat ja sisaralennus.
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Huoltajan tulee tehdä palveluntuottajan kanssa uusi sopimus varhaiskasvatuksesta, jos palvelustelin arvo on muuttunut.
Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että pieni- ja
keskituloisten asiakasmaksut alenevat.
Perheen
koko
henkilöä

2
3
4
5
6

Nykyinen
tuloraja
1.3.2017
alkaen € /
kk
1915
1915
2053
2191
2328

Korkein
maksu
%

Tuloraja 1.1.2018
alkaen € / kk

Korkein
maksu %

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

2050
2646
3003
3361
3718

10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Palvelusetelin arvo määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Perusteena olevat
tulot säilyvät ennallaan. Palvelusetelin arvo määräytyy pienimmäksi, jos hakija ei
ilmoita perheen tuloja.
Lisätietoja:
Kasvatus ja opetuslautakunnan päätös 13.12.2017 § 200varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 8.12.2017

