Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon,
bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu
tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on
ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä

Maksun suuruus
Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla perheen nuorimman lapsen osalta
enintään 289 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 %
ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 145 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli enimmillään 58 €/kk. Lasta koskevaa
27:ää euroa pienempää maksua ei peritä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään
opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Tulorajat
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain
5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä
käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:
Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle
maksulle

2

2102

10,7

4803

3

2713

10,7

5414

4

3080

10,7

5781

5

3447

10,7

6148

6

3813

10,7

6514

Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat tai
muut huoltajat (avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan asuvat alaikäiset lapset. Perheen
kokoa määriteltäessä ei vaikuta, onko lapsi varhaiskasvatuksen piirissä vai ei. Jos perheen koko
on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tuloselvitykset
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten on kaikkien perheiden, myös
palveluseteliasiakkaiden toimitettava palkkatodistukset ja muut tuloselvitykset
pääsääntöisesti sähköisen asioinnin kautta. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen
tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitykset on toimitettava Iisalmen kaupungin
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaaville toimistosihteereille osoitteeseen
Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi.
Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu.
Perheen tulee toimittaa maksun suuruuteen vaikuttavat tiedot (esim. perheen koko tai
varattu hoitoaika muuttuu) välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille.
Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe hyväksyy korkeimman
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Korkeimman maksun voi käydä hyväksymässä
osoitteessa (vaatii Suomi.fi-tunnistaumisen):
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-jaopetus/Varhaiskasvatuspalvelut/Varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Asiakasmaksujen määrittämiseksi huoltajia pyydetään toimittamaan seuraavat
liitteet:
Palkansaajat:
- palkkalaskelma veronalaisista tuloista ja lomarahasta
- vuorotyötä tekevillä palkkalaskelma, jossa vuorolisät mukana
Opiskelijat:
- opiskelun oltava päätoimista ja tutkintoon tähtäävää
- opiskelutodistus ja päätökset opintoeduista
Yrittäjät:
- viimeisin tuloslaskelma ja tase. Oy:n palkkatodistus, selvitys osinkotuloista ja
luontaiseduista
- aloitteleva yrittäjä: starttiraha, YEL- päätös
Sosiaalietuudet:
- esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha
- työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, koulutustuki
Maatalousyrittäjät:
- viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen
Luontoisedut:
- mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu
Elatusapu, elatustuki (päivähoidossa olevista lapsista):

- kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/-tuesta
Metsätulot:
- verotuspäätös erittelyosineen
Pääomatulot:
- korot, optiot, osingot sekä vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet - muut verotettavat
tulot
Muut tulot:
- esim. apurahat, stipendit
- metsätulot: verotuspäätös erittelyosineen
Vähennykset:
- maksetut elatusavut euroa/kk (kopio maksutositteesta)
Tuntiperusteinen varhaiskasvatusmaksu
Vuorohoidon tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy huoltajien tulojen ja
etukäteen varaaman hoitoajan perusteella.

Tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on käytössä Malminrannan ja
Paloisten päiväkodissa.
Tunnit
prosentti varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista
0 – 50 tuntia/kk

30 %

51 – 85 tuntia/kk

45 %

86 -120 tuntia/kk

70 %

121 – 160 tuntia/kk

85 %

yli 161 tuntia/kk

100 %

Osaviikkohoidon varhaiskasvatusmaksut
Mikäli perhe käyttää varhaiskasvatusoikeutta osaviikkoisesti, maksuluokat ovat seuraavat.
Osaviikkosopimukset / lapsen
käyttämät hoitopäivät / kk
8 pv tai alle
9 -12 pv
13 -15 pv
16 pv tai yli

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180541

Kuntaliiton yleiskirje 30/2017:
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/muutoksiavarhaiskasvatuksenasiakasmaksuihin-182018-alkaen

