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Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaaville 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja 

asiakasmaksujen muutokset 1.8.2016   
 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2015 annetulla 

opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 

indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411/2015). 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen 

osalta. Uuden lainsäädännön valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri Sipilän 

hallituksen linjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotuksesta. Tavoitteena on 

lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa euroa. 

Asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2016.  

 

Alla taulukoissa on indeksitarkistusten vaikutukset asiakasmaksuihin. Tämän lisäksi 

korotetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hallituksen edellyttämien linjausten 

mukaisesti. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi 

seuraavasti: 

 

 Nykyiset 

tulorajat 

euroina 

Uudet tulorajat 

euroina 1.8.2016 

alkaen 

2 henkilöä 1 355 1 403 

3 henkilöä 1 671 1 730 

4 henkilöä 1 983 2 053 

5 henkilöä 2 116 2 191 

6 henkilöä 2 248 2 328 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, 

tulorajan korotus seuraavista lapsista 

 133    138 

 

 

 



  

 

 

 

  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen 

vuoksi seuraavasti: 

 

 
Nykyinen 

maksu euroina 

Uusi maksu euroina 

1.8.2016 alkaen 

Enimmäismaksu 283 290 

Toisen lapsen enimmäismaksu 255 261 

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu   26  27 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin 

ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetussa laissa (734/1992) tarkemmin säädetyllä tavalla. Indeksien muutokset käyvät 

ilmi seuraavasta taulukosta.  

 

Tarkistusperuste Muutos %  

 

sosiaali- ja terveystoimen 

hintaindeksi  

2,31 

ansiotasoindeksi 3,54 

 

 

Indeksitarkistuksen voimaantulosta 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset tulevat voimaan 1. elokuuta 

2016. Uuden asiakasmaksulain on myös tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016. Lain 

valmistelussa otetaan huomioon myös asiakasmaksujen indeksejä koskevat 

säännökset. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1411/2015) on liitteenä. 

 

Lisätietoja 

 

Opetusneuvos Emmi Virtanen, puh. 0295 330 389 

Erityisasiantuntija Lea Vuorinen, puh. 0295 330 215 

Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh, 0295 330 386 

 

 

JAKELU Kunnat  

 

TIEDOKSI Opetushallitus 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 Aluehallintovirastot 

 Ahvenanmaan maakunnan hallitus 

 Kansaneläkelaitos 

 Suomen Kuntaliitto 


