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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

 

 

Hyvät lasten vanhemmat 

 

Iitin kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2021 alkaen. 

 

Pyydämme teiltä suostumusta katsoa vanhempien/huoltajien tulotiedot suoraan 

Verohallinnon ylläpitämästä tulorekisteristä. Tulorekisteristä saamme tietoomme vain 

meille laissa määritetyt tiedot, kuten palkka ja etuustiedot.  

Huomioithan, jos saatte muita tuloja kuin tulorekisterissä olevat, on teidän toimitettava 

itse nuo tulotiedot tuloselvityslomakkeella tositteineen varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksujen käsittelijälle. Yrittäjät toimittavat erillisen tuloselvityksen.  

 

Suostumus tarvitaan kaikilta Väestörekisterin mukaan lapsen kanssa samassa 

osoitteessa asuvilta aikuisilta, eli heiltä, joiden tulot vaikuttavat asiakasmaksun 

määräytymiseen. Mikäli asiakas ei tähän halua suostumustaan myöntää, tulee hänen 

entiseen tapaan toimittaa perheen tuloista tositteet tai hyväksyä korkein asiakasmaksu.  

 

Täytättehän lomakkeen myös siinä tapauksessa, että hyväksytte korkeimman 

maksuluokan. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.8.2021, 

jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen ja esim. tuloraja nousee 31 % ja 

sisarusalennus on 1.8.2021 alkaen 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Voitte 

maksulaskurilla arvioida maksunne suuruuden (minedu.fi/maksulaskuri).   

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon, palveluntarpeen, 

hoitopäivien lukumäärän sekä bruttotulojen mukaan. On aina asiakkaan vastuulla 

toimittaa tarvittavat tulotiedot maksun määrittelemiseksi.  

    



 

Tulorekisteristä ei saada kaikkia tulotietoja (esim. yrittäjät), joten 

huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi: 

 

- yrittäjän tuloselvitys  

- pääoma-, korko- ja osinkotulot  

- elatustuki  

- vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki  

- eläketulot  

- koulutus- ja apurahat  

- työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet 

 

 Maksutaulukko 1.8.2021 alkaen 

 

Perheen koko, 

henkilöä 

Tuloraja, 

euroa/kuukausi 

Korkein 

maksuprosentti 

Maksu 288 €, 

jos tulot 

enemmän kuin 

2 2 798 10,70 5 485 

3 3 610 10,70 6 297 

4 4 099 10,70 6 786 

5 4 588 10,70 7 275 

6 5 075 10,70 7 762 

 

 

Jättäkää liitteenä oleva lomake täytettynä lapsenne ryhmän henkilöstölle määräpäivään 

mennessä tai palauttakaa oheisella kuorella. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

Mikäli lomaketta ei palauteta tai vaadittuja liitteitä ei toimiteta, määritellään korkein 

maksu 1.8.2021 alkaen. 

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö p.040 5500 257 

 

Ystävällisin terveisin  

Salme Saari 

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 

Rautatienkatu 20 

47400 Kausala 

p.040 5500 257 

 

                       Laki Tulotietojärjestelmästä 13§  

                      Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 


