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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella.
Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja
kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu
opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät
tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288
eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28
euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman
lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu
on edelleen 27 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske
yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta
lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin



ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annetussa laissa.

Perheen koon ja tulojen lisäksi asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa
varattu hoitoaika.
Alle 20 h / vko (alle 84 h/kk), 60% maksu
Yli 20 h – 35 h/ vko (yli 84h – 147 h/kk), 80% maksu
Yli 35 h / vko (yli 147 h/kk), 100% maksu

Esiopetuksen lisäksi annettavasta muusta varhaiskasvatuksesta peritään
maksu seuraavan taulukon mukaan:
Alle 15 h / vko (alle 63 h/kk), 40% maksu
Yli 15 h – 20 h / vko (63 h – 84 h/kk), 60% maksu
Yli 20 h (yli 84 h/kk), 80% maksu

Esiopetus 4 h/pv on maksutonta.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ei koske yksityistä
varhaiskasvatusta. Indeksitarkistus vaikuttaa kuitenkin Lohjalla yksityisen
varhaiskasvatuksen palveluseteliin, koska Lohjan kaupunki määrittää
yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon samoin perustein kuin
kunnallisen asiakasmaksun. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien
määrät tarkistetaan 1.8.2022 alkaen vastaamaan kunnallisen
varhaiskasvatuksen tulorajoja.
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Esitys
Sivistysjohtaja Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää hyväksyä esityksen

mukaiset varhaiskasvatuksen indeksikorotukset 1.8.2022 alkaen.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.
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