SYSMÄNKUNTA
Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN1. 8. 2021 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyyperheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloja ovat vanhempien

(yhteistaloudessaelävätavio-ja avopuolisot)ja ko. lapsentulot. Tuloiksi luetaan veronalaisetansio-ja
pääomatulot sekäverovapaat tulot. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-elake, korkotulot elatusapu tai
elatustuki. Tulojen vähennyksenä huomioidaan suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille ja

rahanamaksettava syytinki. Varhaiskasvatuksenasiakasmaksumäärätääntoistaiseksitai määräaikaiseksi
joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 288 /kk. Mikäli

tulojen ja perhekoon mukainen kokoaikainen maksu alittaa 27 /kk, maksua ei peritä. Mikäli perheestä
osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnanjärjestämäänvarhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti
olevan korkein maksu on 288 . Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta
eli enintään 115 . Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävämaksu on 20 % nuorimman lapsen
maksusta.
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Josperheen kokoon suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisenperusteena olevaa tulorajaa
144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon
maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan
päättämämaksu.

Lapsenne/ lastennevarhaiskasvatusmaksunmäärittelemistävarten pyydänteitätäyttämääntuloselvitys lomakkeen, johon merkitään perheen bruttotulot.

Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet. Jos
vanhemmat eivät toimita tulotositteita annettuun päivämääräänmennessä, määrätäänkorkein maksu.

Ansiotulojen selvittämiseenvoidaan käyttääansiolaskelmaatai muuta selvitystätai selvitystä
ennakonpidätyksenja ennakonkannon perusteista. Opiskelijantulee toimittaa oppilaitoksentodistus
opintojen kestosta. Yrittäjientulojen selvittämiseenvoidaan käyttääselvitystäennakonpidätyksenja
ennakonkannon perusteista, tilinpäätöstä tai valitilinpäätöstä. Metsätulona huomioidaan varojen
arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto

hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla.

Josperheen kuukausitulojen perusteella varhaiskasvatusmaksumääräytyisikorkeimman mukaan,
tuloselvityslomake tulee kuitenkin palauttaa, rasti lomakkeeseen kohtaan: En toimita tulotietoja.
(Kunta määrää enimmäismaksun)

Tuloselvitys liitteineen palautetaanvarhaiskasvatuspäällikköRiitta-SiskoNiemistölle 16.7.2021 mennessä.
Tuloselvityksen ja tulotositteet voi toimittaa myösvarhaiskasvatuksensähköisenasioinnin kautta.
Terveisin Riitta-Sisko Niemistö, puh. 044-7134 535
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