
 
 
 
Iitin kunta                    Pyydetään palauttamaan _____________ mennessä                                                 

Sivistyspalvelut                   
Varhaiskasvatus   Saapunut _____________    

 

 
 
 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULOMAKE 
 

 
Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttui 1.3.2017, jolloin voimaan tuli 
uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon, 
palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan.   
 
 
Jokaisesta päivähoidon ja/tai esiopetuksen aloittavasta lapsesta täytetään oma lomake 
 
 

PERHEEN TIEDOT 
Huoltaja 
 
 
 
 
 

Avio-/avopuoliso/muu huoltaja 
 

Perheen 
koko 
yhteensä 
 
 

Osoite 
 
 
 
 
 

Puhelin 

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset 
Nimi ja henkilötunnus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimi ja henkilötunnus 

 

Rastittakaa kohta A tai B. Kohta C täytetään aina. 
 
A) SUOSTUMUS KORKEIMPAAN MAKSUUN 

☐   Suostun korkeimpaan maksuun, liitteitä ei toimiteta. Suostumus on voimassa niin kauan 

kunnes toisin ilmoitatte tai hoitosuhde päättyy. 
 
 
B) PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN TULOTIETOJEN PERUSTEELLA 

☐   Maksu määrätään tulotietojen perusteella. Täytä kääntöpuolella oleva taulukko, jossa ilmoitat 

taloutenne bruttotulot. Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista EI ole vähennetty veroja. Liitä mukaan 
pyydetyt tositteet.  
 
 
 
 



PERHEEN TULOT / BRUTTO 
 

 
Hoitomaksu määräytyy perheen kuukausittaisten 
bruttotulojen mukaan  

 
 
Huoltaja 

Avio-/avo- 
puoliso/muu 
huoltaja 

 
 
Huom. (Vastaanottaja täyttää)  

 
Ansiotulo (tosite liitteeksi) 

   

 
Yrityksestä saatava tulo (verotustodistus liitteeksi) 

   

Maataloudesta saatava tulo (verotustodistus 
liitteeksi) 

   

 
Päiväraha (päätös liitteeksi) 

   

 
Eläketulo (päätös liitteeksi) 

   

 
Lapsen eläketulo (päätös liitteeksi) 

   

 
Elatusapu/elatustuki (päätös liitteeksi) 

   

 
Muut tulot 

   

Tuloista tehtävät vähennykset, esim. maksettu 
elatusapu, syytinki (päätös liitteeksi) 

   

 
Tulot yhteensä 

   

Muistathan toimittaa myös vaaditut liitteet.  
 

 

C) HOIDON TARVE  

 

Palveluntarve alkaa ____ / ____  _______ 
 

☐   KOKOPÄIVÄHOITO 35 h/viikko tai enemmän 100 %:n maksu * 

☐   OSAPÄIVÄHOITO  

☐   21-34 h/viikko, esim. 3-7 h/pvä/5 pv/vko  80 %:a kokopäivähoidon maksusta* 

☐   16-20 h/viikko, esim. 3-4 h/pvä/5 pv/vko  60 %:a kokopäivähoidon maksusta * 

☐   max 15 h/viikko, esim. alle 3 h/pvä/5 pv/vko 40 %:a kokopäivähoidon maksusta * 

 

 

 

☐   HOITOPÄIVÄT _______/kk (voimassa vähintään 3kk) 

 
Hoitoajat  

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

Klo       

 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Virheellisesti tai 
puutteellisesti ilmoitetut tulotiedot voivat johtaa asiakasmaksun takautuvaan korotukseen enintään 
vuoden ajalta.  
 
Sitoudun noudattamaan ilmoitettuja hoitoaikoja ja -päiviä. 
 
 
Päiväys ___________      Huoltajien allekirjoitus_______________________________________    

* Osuudet  perustuvat asiakasmaksulakiin (1503/2016): 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503 
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