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LASTEN VARHAISKASVATUSMAKSUT TARKISTETAAN 1.8.2021 ALKAEN
Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vuosittain elokuun alusta alkaen. Lisäksi tänä vuonna hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista (1052/2020) on hyväksytty ja
tulee voimaan 1.8.2021 lukien. Asiakasmaksulain muutosten myötä tulorajataulukko on uusi ja
sisarusalennusta on lisätty.
Lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu säilyy samana (enintään 288 euroa). Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä kuukausimaksu
on 40 % (nyt 50 %) nuorimman lapsen maksusta eli 1.8.2021 alkaen enintään 115 euroa kuukaudessa (nyt 144 euroa). Kunkin seuraavan lapsen maksu on jatkossakin 20 % nuorimman
lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.
Tulorajat 1.8.2021 alkaen
perheen koko,
henkilöä

tuloraja 1.8.2021 alk.
euroa/kk, bruttotulot

maksuprosentti

2
3
4
5
6

2798
3610
4099
4588
5075

10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

korkeimman maksun
tuloraja 1.8.2021 alk.
euroa/kk, bruttotulot
5485
6297
6786
7275
7762

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta on 1.8.2021 alkaen 189 euroa.

Muutosten vuoksi kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uusi varhaiskasvatuksen maksupäätös 1.8.2021 alkaen. Perheiden on toimitettava uudet tulotiedot
31.5.2021 mennessä. Palkansaajien tulot voimme tarkistaa myös Tulorekisteristä. Pyydämme
täyttämään oheisen lomakkeen ja liittämään mukaan tulotiedot tai valitsemaan vaihtoehdon,
että tarkistamme tulotiedot tulorekisteristä teidän puolestanne. Mikäli emme saa tuloselvitystänne määräaikaan mennessä, perimme lapsenne varhaiskasvatusmaksun korkeimman
maksuluokan mukaan 1.8.2021 alkaen.
Tulojen tarkistukseen tarvitaan molempien huoltajien viimeisimmät palkkalaskelmat ja/tai liitteet
perheen muista tuloista (esim. työttömyysetuudet, eläketulot, elatusmaksut/-tuet, kuntoutustuet).
Opiskelijoiden tulee toimittaa opiskelutodistus oppilaitokseltaan sekä selvitys opintojen aikaisista tuloista (esim. päätös opintotuesta, aikuiskoulutustuesta, työttömyyskorvauksesta jne.).
Maatalous- ja muut yrittäjät toimittavat tiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta (verotuspäätös). Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut (liitteeksi päätös elatusavusta tai viimeisin maksukuitti).
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