
0t a0 aa

SUOMEI{ SAAD O SKOKOETMA
Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2016

1503t2016

Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Eduskunnan påiätöksen mukaisesti såiädetään:

1$

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään kunnan päivåikodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä var-
haiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Muusta kunnan jfiestämástä varhaiskas-
vatuksesta ja kunnan tilapliisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan
påiättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esiopetuksesta såiädetäåin perusopetuslaissa
(628n998).

' 2$

Mcidritelmdt

Tåissä laissa tarkoitetaan:
l) palvelun kriyttdjtilki varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella h?inen

kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia;
2) perheella yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä

henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia;
3) kunnan jr)rjestömcilld varhaiskasvatuksella varhaiskasvatusiâin 1:O/te73) l0 g:ssä

säädetyillä tavoilla j ärjestettyä varhaiskasvatusta;
4) toimintavuodella kunkin vuoden elokuun alusta alkavaa ja seuraavan vuoden heinä-

kuun loppuun asti kestävää ajanjaksoa;
5) kokoaikaisella varhaiskasvatulcsella vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa var-

haiskasvatusta;
6) osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikoss a,at'nettavaavarhaiskasva-

tusta.

3$

Maks un en i mm cii s m ciär ci

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kustannusten suuruinen. Maksu voidaan periä perheen maksuþvyn mukaan. Mak-
susta såiädetåiän tarkemmin 5-8 $:ssä.
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4$

Kuukausimaksu ja sen periminen

Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivåihoitonajärjestettävästä var-
haiskasvatuksesta voidaan määràTäkuukausimaksu. Maksu voidaan periä enintåiän yhdel-
tätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa
toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuo-
den aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimak-
sun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu
kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen
ilmoitetut poissaolot.

Maksun perimisestä poissaolon ajalta säädetään tarkemmin 9 $:ssä.
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu mäãr'â-

tään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Maksun måiärä pyöristetäåin ltihimp?iän euromäärään.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapsellejärjestetään varhaiskasvatusta

vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lap-
sella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen vafinennepalveluista anne-
tunlain(66112009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetä?in varhaiskasvatusta kah-
den kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu
määr'àtäân 6 $:n mukaisesti.

5$

Kokoaikais en v arhai s kasv atuks en kuukqus im qksu

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enint¿i?in perheen koon mu-
kaan måiäräytyvän maksuprosentin osoittama euromäåirä våihimmäistulorajan ylittävästä
kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrata 7 $:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos ha-
kija ei ilmoita perheen tuloja.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat:

Perheenkoko,henkilöä Tuloraja,euroa./kuukausi

2 t9t5
3 l9t5
4 20s3

5 2l9l
6 2328

Korkein maksuprosentti

I 1,5

9,4

7,9

7,9

7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa I 3 8 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

6$

O s a-aikai s en v arhai s kqsv atuks en kuukqus im aksu

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuu-
kausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 $:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhais-
kasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia
viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos

lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle
35 tuntia, tulee kunnan periÍi maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhais-
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kasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mu-
kainen maksuton esiopetus.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan
huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

7$

Varhaiskasvatuksen enimmdismaksu j a pienin perittcivci maksu

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enin-
täÌl.n 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27:äâ.etroapienempää maksua ei peritä.

8$

Sis arust en m aks uj en mririr dytyminen

Jos samasta perheeståi on useampi kuin yksi lapsi kunnan jåidestämässä varhaiskasva-
tuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta
måiärätä 5 $:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seur&ivasta kokoai-
kaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään
90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta måüirättävä mak-
su on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessti perheen muiden
kuin nuorimman lapsen maksua käytetäåin måiäräytymisen perustana nuorimman lapsen
laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

e$

Maks un p er im inen p oi s s aolon aj alta

Tässä laissa säädetty kuukausittainen maksu peritåiän myös lapsen tilapäisen poissaolon
ajalta.

Edellä I momentissa stiädetystä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa var-
haiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukau-
delta perit?iän puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan pois-
saolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myös-
kään sa¿ periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutus-
lain(122412004) 9 luvun 7 $:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta
syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritäåin puolet
kuukausimaksusta.

10$

P eruuttamatta j citetystci varhaiskasvqtuks esta perittcivci maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnet-
tyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan påiätöksen
mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voi-
daan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä pe-
ruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain
mukaan mä2iräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei
lapselle ole mäåirätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla
käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 $:n mukaisesta pie-
nimmåistä perittävästä maksusta.
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11$

Var h a i s kasv a tuk s e n m alcs un m ci cir ci c)m i s e n p er us t e en a ol ev at tul o t
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta måiärättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huo-

mioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidåin kanssaan yhteistalo-
udessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset an-
sio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan
kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimåiäräinen kuukausitulo. Vero-
nalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvis-
tetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimåitirillä, jotka Verohallinto
vuosittain antamissaan påiätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain
(114212005) 7 $:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen
tuotto hehtaarilta kenottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennet?i?in 10 pro-
senttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaa-
timuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsän-
hoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään
l0 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden
nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetunlain (57012007) mu-
kaista etuutta, kansaneläkelain (56812007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapatur-
mavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta,
rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisåiåi, toimeentulotuke-
na maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (56612005) mukaista ylläpitokorvausta, jul-
kisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (91612012) mukaista kulukorvausta,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon
kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen v?ihennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhe-
suhteistajohtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä
määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuts (syytinki).

Varhaiskasvatusmaksu mi¡ärätÌiän sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko
todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

12$

Maks un m dcir ci rim in e n t o i s t ai s e ks i j a m aks un t ar ki s t am in e n

Varhaiskasvatusmaksu määràtääntoistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin,
kun:

l) perheen maksuþþ on olennaisesti muuttunut;
2) on ilmeistâ, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat

muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.
Jos maksun määräämistä koskeva påiätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien

tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti
enintään vuoden ajalta.
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13 $

Maksun perimdttri jdttdminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksesta m?iärätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä
osin kuin maksun periminen vaarantaapalvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edel-
lytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutta-
mista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulo-
tuesta annetun lain (l 4l2l 1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

14$

Os topalve lu j a p alv e lus ete li
Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuslain 10 $:n I

momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna, palvelusta on perittävä samat
maksut kuin kunnan tai kuntayhtymän itse jfiestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta
peritään.

Jos varhaiskasvatusta j?irjestetäåin I momentissa mainitun lain l0 $:n I momentin 5
kohdassa tarkoitetulla tavalla antamalla palvelunkäyttäjälle palveluseteli, kunta ei saa pe-
riä varhaiskasvatuksesta maksua. Palvelusetelin arvoa määrättäessä on otettava huo-
mioon, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (56912009) 7 ja
ö $:ssa saaoetaan.

ls$
Muualla kuin Suomessa asuvalta perittdvd malrsu

Muualla kuin Suomessa asuvalta saadaan lapsen varhaiskasvatuksesta peri?i enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovas-
ta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

16$

Maksujen ja tulorajojen sitominen indeksiin

Edellä 5 $:n 2 momentissa tarkoitetut tulorajojen euromäärät sekä 5 $:n 3 momentissa
tarkoitettu euromäärä tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Edel-
1ä7 $:ssätarkoitetuteuromÈiärättarkistetaanjulkistenmenojenhintaindeksinosanaolevan
kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti.

Laskennassa käytetään indeksiä,jossa vuoden 2010 indeksipisteluku on 100. Indeksi
muutos muodostuu tarkistusvuotta edeltävän vuoden indeksipisteluvun ja siitä kaksi vuot-
ta aiemman vuoden indeksipisteluvun osamäärästä. Indeksin mukainen euromäärä pyöris-
tetään l?ihimpään euroon.

Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voi-
maan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun I päivänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen såiä-

döskokoelmassa kunkin tarkistusvuoden marraskuun aikana.

t7$

Vir anom ai s t en ti edons aanti oi keus

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelai-
tos, Eläketurvakeskus, eläkesä^?itiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, työnantaja sekä
työttömyyskassa ovat velvollisia varhaiskasvatuksen tehtäviä hoitavan viranomaisen
pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämåittä kaikki hallussaan olevat
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palvelun käyttajän ja hänen perheens?i taloudellista asemaa koskevat maksun suuruuteen
olennaisesti vaikuttavat tiedotja selvitykset, jotka ovat viranomaiselle tässä laissa sääde-
tyn maksun määråiämiseksi tai viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi välttä-
mättömiä.

Edellä l momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos varhaiskas-
vatuksen tehtäviä hoitava viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä maini-
tuilta tahoiltajajos on perusteltua syytä epäillä palvelun käyttäjän tai hänen perheensä tai
heidåin laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö tulee
esitt?iä kirjallisena rahalaitokselle, ja pyynnön esittämistä koskevan päätöksen on oikeu-
tettu tekemään varhaiskasvatuslain 11 d $:ssä tarkoitetun toimielimen määräämä viran-
haltija. Ennen kuin pyyntö tehdåiän rahalaitokselle, on sille, jonka tietoja pyydetåiän, an-
nettava siitä tieto.

Edellä I momentissa tarkoiteuuja tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luovuttavan
on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

18$

Viivcistyskorko

Jos palvelustamâllrãttyä.maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viiväs-
tyskorkoa periä eriþäivästä lukien enintäåin korkolain (63311952) 4 g :n I momentissa tar-
koitetun korkokannan mukaan.

Viivästyskoron maksamisen perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden vii-
kon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.

te$

Maksun ulosotto

Tässä laissa såüidetty maksu ja sille perittåivä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokel-
poisia siten kuin verojen ja maksujen täytåintöönpanosta annetussa laissa (70612007) sàit-
detään.

20$

Muutolcsenhaku

Maksua koskevaan viranhaltijan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Jos maksuvelvollinen on t¡rytymätön I momentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä

on oikeus saaltaa varhaiskasvatuksesta perittävåiä maksua koskeva ptiätös varhaiskasva-
tuslain 11 d $:ssä tarkoitetun toimielimen käsiteltäv¿iksi.

Vaatimus påiätöksen oikaisemisesta on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun
maksuvelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Påiätökseen on liitettävä ohjeet sen saatta-
miseksi toimielimen käsiteltäväksi.

Maksun måiäräämistä koskevaan 2 momentissa tarkoitettuun toimielimen päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa p?iätöksen tiedoksi
saamisesta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetäåin. Valitus voidaan sano-
tun ajan kuluessa antaa myös päätöksen tehneelle toimielimelle, jonka on toimitettava se
oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa on myönnettävä ainoastaan, jos lain sovelta-
misen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden
vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
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21 $

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.
Edellä 5 $:n 2 ja 3 momentissa sekä 7 $:ssä såiädetyt euromäärät tarkistetaan 16 g:n mu-

kaisesti ensimmäisen kerran vuoden2}lT lopussa, ja ne tulevat voimaan elokuun t päivä-
nä2018.

Helsingissä 29 päivanä, joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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