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§ 9
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 lukien

HEL 2017-011845 T 03 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lasten varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun 
lain mukaisesti enimmäismääräisenä 1.1.2018 lukien.

Korkein asiakasmaksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasva-
tuksessa olevasta lapsesta 290 €/kk, toisesta lapsesta 50 % ja perheen 
muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuk-
sen maksusta ja alin maksu on 27 €/kk. 

Lisäksi kasvatus ja koulutuslautakunta päätti, että sosiaalilautakunnan 
(17.6.2008 § 285) päättämä sisaralennus, 40 euroa, lopetetaan 
1.1.2018 lukien.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli asiakasmaksupäällikkö Arja Juvonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 §:n 3 momentin 1-kohdan mukaan, ellei toimivallas-
ta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimia-
lallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
omainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä 
vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta.
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Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n 
muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2018. Varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista annetussa laissa säädetään kunnan päiväkodissa ja perhe-
päivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asia-
kasmaksusta. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja 
kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kun-
nan päättämä asiakasmaksu.

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, 
että asiakasmaksut pienenevät sekä alentamalla perheen toisesta var-
haiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksettavaa maksua. Lisäksi 
maksukerroin yhtenäistetään. Muutos pienentää maksutuloja, mutta tä-
män johdosta varhaiskasvatuksen käyttötarve kasvaa.

Maksun määräämisen perusteena huomioitavat tulotyypit säilyvät en-
nallaan. 

Tuloihin, joita ei oteta maksun määrittelyssä huomioon, ei ole myös-
kään tullut muutoksia (11 §).

Laissa on nostettu tulorajoja ja muutettu kaikille sama maksuprosentti 
10,7 %  nykyisiin tulorajoihin kaikissa perhekoissa: 

Perheen 
hlö määrä

Nyk. tuloraja 
€/kk

Nyk. mak-
su %

Uusi tuloraja 
€/kk

Uusi mak-
su %

2 1 915 11,5 % 2 050 10,7 %
3 1 915 9,4 % 2 646 10,7 %
4 2 053 7,9 % 3 003 10,7 %
5 2 191 7,9 % 3 361 10,7 %
6 2 328 7,9 % 3 718 10,7 %

Kuuden henkilön perheissä tuloraja nousee eniten, 1 390 euroa (59,7 
%) ja kahden hengen perheissä vähiten 135 euroa (7,0 %).  

Jos perheessä on enemmän kuin 6 henkilöä, lisätään maksun määrää-
misen perusteena olevaa tulorajaa edelleen 138 eurolla kustakin seu-
raavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin 
vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 
27 euroa, maksua ei peritä.

Maksun määräämisen perusteena olevien tulorajojen korottamisella 
pieni- ja keskituloisten perheiden osalta. Näiden perheiden asiakas-
maksut laskisivat pääosin tulorajojen nostamisen vuoksi. 

Laissa säilytetään edelleen maksuton varhaiskasvatus pienituloisem-
mille perheille. Varhaiskasvatus on edelleen maksutonta lain 7 §:n mu-
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kaisesti niiden perheiden osalta, joiden tulot jäävät esitettyjen tulorajo-
jen alle ja niiden perheiden osalta, joiden maksu olisi alle 27 €/kk (in-
deksitarkistus 1.8.2016).

Nykyisessä vielä voimassa olevassa laissa toisen lapsen maksu on 90 
prosenttia kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. 
Uudessa laissa voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosent-
tia nuorimman lapsen maksusta. (8 §). Uudessa järjestelmässä toisesta 
lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä on 145 €/kk (indeksitarkis-
tus 1.8.2016).

Perheen kolmannesta ja sitä useammasta lapsesta perittävä maksu on 
edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksut ovat enimmäismaksuja, joita kunta voi periä. Lailla ei estetä 
maksujen perimistä esim. tuntiperusteisesti sen mukaan, kuinka paljon 
lapsi on tosiasiallisesti mukana varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät Helsingissä samoin periaat-
tein, kuten ennenkin eli viikkotunteina alle 5 (60 %), 5–7 tuntia (80 %) 
ja yli 7 tuntia/pv. Vuorohoidossa 61–100 (60 %), 101–160 (80 %) ja yli 
161 tuntia/kk.

Taloudelliset vaikutukset

Helsingissä on ollut lokakuun 2017 lopussa kunnan järjestämässä päi-
väkotihoidossa noin 25 010 lasta ja perhepäivähoidossa noin 985 lasta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot olivat 2016 lopussa 38,5 milj. 
euroa vuodessa ja kattavat noin 10 % varhaiskasvatusviraston menois-
ta ja 14 % kunnallisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon menoista. 
Helsingissä käytössä oleva sisaralennus 40 € voidaan poistaa, koska 
uuden lain myötä toisen lapsen maksu on tuntuvasti laskenut 90 pro-
sentista 50 prosenttiin ja perheen kolmannesta ja sitä useammasta lap-
sesta perittävä maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta. Valtakunnalliseen maksun sisarusalennuksen myötä Helsin-
gin toisen lapsen maksuun sisältynyt sisaralennus (noin 40 euroa) esi-
tetään lopetettavaksi.

Muutoksen myötä maksutulot laskevat Helsingissä noin 9,1 milj. euroa 
vuositasolla. Varhaiskasvatuksen kysynnän kasvun myötä menot tule-
vat kasvamaan noin 5 milj. euroa. Lisäksi kunnallisen varhaiskasvatuk-
sen piiriin hakenee asiakkaita yksityisen varhaiskasvatuksen ja kotihoi-
don piiristä ja siirtymän taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Hel-
singissä jo käytössä olleen sisaralennuksen poisto madaltaa muutok-
sen vaikutusta yksityisen varhaiskasvatuksen siirtymien osalta.
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Jatkossa maksut tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana 
olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen 
mukaisesti. Ensimmäisen kerran vuoden 2017 lopussa, ja indeksitarkis-
tus tulee voimaan elokuun 1. päivänä 2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


