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Tiedoksi kuntien varhaiskasvatuksesta vastaaville

Tämä kirje korvaa 12.12.2019 päivätyn kirjeen varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen indeksitarkistuksen voimaantulosta otsikossa olleen 
päivämäärävirheen vuoksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2019 annetulla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 
indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1115/2019).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä 
päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin 
tehdään joka toinen vuosi.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta 
perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin 
perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 
prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. 
Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää 
varhaiskasvatusta.



OKM/44/010/2019 2 (3)

Tulorajat ja maksuprosentit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi 
seuraavasti:   

Perheen 
henkilömäärä

Tuloraja 
1.8.2018  
euroa/kk

Maksuprosentti 
1.8.2018

Tuloraja 
1.8.2020 
euroa/kk

Maksuprosentti 
1.8.2020

2 2 102 10,7 % 2 136 10,7 %

3 2 713 10,7 % 2 756 10,7 %
4 3 080 10,7 % 3 129 10,7 %
5 3 447 10,7 % 3 502 10,7 %
6 3 813 10,7 % 3 874 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 
euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)

Enimmäismaksut 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen 
vuoksi seuraavasti:

Nykyinen 
maksu euroina

Uusi maksu 
euroina 1.8.2020 
alkaen

Enimmäismaksu 289 288

Toisen lapsen enimmäismaksu 145 144

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 27

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat 
ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin 
säädetyllä tavalla. Indeksien muutokset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. 

Tarkistusperuste Muutos % 

opetustoimen hintaindeksi -0,460

ansiotasoindeksi 1,600

•  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)

•  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen
    asiakasmaksuista 1115/2019 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191115
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