
Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja asiakasmaksusäännön muutoksesta 1.8.2021 

alkaen 

Maaliskuu 2021 

Eduskunta on 17.12.2020 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. 
Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021. 

Asiakasmaksulain 5 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että maksujen määräytymisen perusteena olevia 
tulorajoja korotetaan. Lain 8 §:ää muutetaan siten, että toisen lapsen maksu on 40 prosenttia nuorimman 
lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta 
määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  
Muutos pohjautuu voimassa olevaan asiakasmaksulakiin eikä lakiin esitetä muita muutoksia.  

 

Maksut alenevat erityisesti pieni- ja keskituloisilta perheiltä sekä niiltä perheiltä, joilla on 

varhaiskasvatuksen piirissä useampia lapsia.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.8.2021 (lakimuutos) 
Perhe- Maksuton/         Maksu-      Korkein maksu/ 
koko bruttotulo-                %              bruttotuloraja 
 raja e/kk 
2 2798 10,7 5485 
3 3610 10,7 6297 
4 4099 10,7 6786 
5 4588 10,7 7275 
6 5075 10,7 7762 
 

Kurikan sivistyslautakunta on hyväksynyt eduskunnan hyväksymät muutokset kokouksessaan 23.2.2021. 

Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan päivitetyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännön 

1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksusäännön muutos koskee hoitotuntien tuntiporrastaulukkoa. Aiemmat 

tuntiportaat poistuvat käytöstä 1.8.2021 alkaen ja jatkossa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on 

varattavissa tuntiluokka neljästä portaasta ja esiopetuksessa olevalle lapselle viidestä portaasta. 

Asiakasmaksusääntö on luettavissa www.kurikka.fi/varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -

kohdasta. Alla on uudet tuntiportaat, josta voitte valita perheellenne sopivan tuntiportaan hoidontarpeen 

mukaan.  

Uudet maksuportaat:  
Hoitoaika/kalenterikuukausi Maksuprosentti 
1-65h/kk (vain eskareille) 50% 
1-86 h/kk   60% 
86-116 h/kk       70%  
 116-151 h/kk   80% 
151-210 h/kk   100% 
 
Koska molemmat muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 pyydämme, että toimitatte osaltanne tarvittavat 

tiedot pikimmiten tai viimeistään perjantaina 9.4.2021. Näin saamme tehtyä muutokset kevään aikana. 

Mikäli hoidontarpeen määrä tarkentuu vasta myöhemmin, niin sen voi muuttaa vielä heinäkuun loppuun 

mennessä. Tässä vaiheessa on tärkeää, että pystytte ilmoittamaan meille arvion elokuun hoidontarpeesta.   

Vielä lyhyesti:  

- Jokaiselle lapselle tehdään uusi maksupäätös 1.8.2021 alkaen tiedossamme olevien tulojen 

mukaan. 

- Jokaisesta lapsesta tulee täyttää oheinen Kuukausittainen hoidon tarve tunteina –lomake ja 

palauttaa hoitopaikkaan, palvelupisteiden postilaatikkoon tai ilmoittaa tuntimäärä 

sähköpostilla (pph-ohjaajat@kurikka.fi) 

http://www.kurikka.fi/varhaiskasvatus


 

 

KUUKAUSITTAINEN HOIDON TARVE TUNTEINA  

Lapsen/lasten nimet: ______________________________________________________________________ 

Hoitopaikka: ____________________________________________ 

Hoidon tarve kuukaudessa tunteina (merkitse lapsen nimi lapselle sopivan tuntimäärän kohdalle):  

Hoitoaika/kalenterikuukausi 
 

Maksuprosentti merkitse lapsen nimi 

1-65h/kk vain eskareille 50%  

1-86 h/kk 60%  

86-116 h/kk      70%  

116-151 h/kk 80%  

151-210 h/kk 100%  

 

Mikäli perheessänne on lapsi, joka aloittaa esiopetuksen, huomioikaa tunneissa se, että 19 tuntia viikossa 

(yleensä n. klo 9-13) on esiopetusta, joka on ilmaista aikaa, joten kuukausittainen hoidon tuntimäärä 

esiopetuksessa olevalla lapsella on noin 80h pienempi kuin varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella.  

Lisätietoja asiasta antaa Terhi Hautaluoma (terhi.hautaluoma@kurikka.fi, puh. 044 7650 199) ja Leila 

Koskiniemi (leila.koskiniemi@kurikka.fi, puh. 044 5503 053) 

Palautukset 9.4.2021 mennessä 

- Lapsen hoitopaikkaan TAI  

- kirjekuoressa palvelupisteiden postilaatikkoon TAI  

- sähköpostitse pph-ohjaajat@kurikka.fi  
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