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§ 31
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 lu-
kien

HEL 2021-014420 T 00 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista peritään liitteenä 1 olevan opetus- ja kulttuuriministeriön 
ilmoituksen (1087/2021) mukaiset maksut 1.8.2022 lukien.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM ilmoitus 8.12.2021
2 Kirje 15.12.2021, fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset sisältyvät 
tällä hetkellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 
(1503/2016) ja (959/2017) 5 §:n 2 ja 3 momenttiin, 7 ja 8 §:ään. Euro-
määrät tarkistetaan lain (1503/2016) 16 §:n mukaisesti joka toinen vuo-
si yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Vastaavasti mak-
sujen enimmäismääriä tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hin-
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taindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään 
tarkistusvuotta edeltävän vuoden keskimääräisiä indeksilukuja.

Edellisen kerran kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti varhais-
kasvatuksen asiakasmaksujen tarkistamisesta 3.3.2020 § 38, ja tarkis-
tetut maksut tulivat voimaan 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8. joulukuuta 2021 
annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ilmoituksella (OKM:n il-
moitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 
1087/2021). OKM:N ilmoitus on liitteenä 1. Indeksillä tarkistetut euro-
määrät tulevat voimaan 1.8.2022. OKM:n kirjeen 15.12.2021 mukaan 
opetustoimen hintaindeksi on noussut 2,510 % ja yleinen ansiotasoin-
deksi on noussut 4,110 %. OKM:n kirje on liitteenä 2.

Kuukausimaksut ovat 1.8.2022 lukien seuraavat (suluissa nykyinen 
maksu):

 Enintään euroa/kk
Nuorin lapsi 295,00 (288,00)
Toiseksi nuorin lapsi 118,00 (115,00)
Seuraavat lapset 59,00 (58,00)

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksun määrittämisessä käytettävät tulorajat ovat 
1.8.2022 seuraavat (suluissa nykyiset tulorajat):

Perheko-
ko henki-
löä

Maksuttomuuden vä-
himmäisbruttotuloraja 
euroa/kk

Maksu 
%

Korkeimman 
maksun 
bruttotuloraja kk

2 2 913 (2 798) 10,7 5 666 (5 485)
3 3 758 (3 610) 10,7 6 511 (6 297)
4 4 267 (4 099) 10,7 7 020 (6 786)
5 4 777 (4 588) 10,7 7 530 (7 275)
6 5 284 (5 075) 10,7 8 037 (7 762)

Alin perittävä kuukausimaksu on 28 (nykyinen 27) euroa. Jos perheen 
koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräämi-
sen perusteena olevaa tulorajaa 197 (nykyinen 189) eurolla kustakin 
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n mukaisesti 
perheen kuukausituloista vähennetään perheen koon perusteella mää-
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ritelty bruttotulo. Jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukai-
nen osuus on nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu.

Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorim-
masta lapsesta perittävä maksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuk-
sessa 118 euroa (40 %) kuukaudessa ja kustakin seuraavasta lapsesta 
määrättävä maksu on enintään 59 euroa (20 %) kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset tulevat voi-
maan 1.8.2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM ilmoitus 8.12.2021
2 Kirje 15.12.2021, fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


