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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.8.2021 alkaen
Lapsenne varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan sekä tuloperusteisesti että varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain muutoksen vuoksi 1.8.2021 alkaen.
Maksujen tarkistamista varten pyydämme teitä palauttamaan oheisen tuloselvityslomakkeen täytettynä
viimeistään perjantaina 19.2.2021 osoitteeseen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 313, 01030 Vantaan
kaupunki tai Vantaa-infon toimipisteisiin. Mikäli hyväksytte korkeimman maksun riittää, että palautatte
tuloselvityslomakkeen täydennettynä kohtien 1-6 osalta. Myös, jos suostutte tulotietojen tarkistamiseen
tulorekisteristä riittää, että palautatte tuloselvityslomakkeen täydennettynä kohtien 1-6 osalta. Yrittäjätuloista sekä
pääomatuloista tulee kuitenkin aina toimittaa liitteet tuloselvityksen yhteydessä.

Sähköpostilla lähetettäessä tulee liitteenä olevat tositteet salata tietoturvasyistä.
Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut tarkistetaan kerran vuodessa lukuun ottamatta korkeimmassa maksussa
olevia perheitä, joiden maksut ovat voimassa sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin perheen vanhin lapsi lähtee
kouluun.
Maksut tarkistetaan myös aina, kun perheen tuloissa, koossa, lasten varhaiskasvatustarpeessa tai muissa
maksuun vaikuttavissa tilanteissa tapahtuu muutos. Tulojen muuttuessa, teille määritelty maksu tarkistetaan
tulotositteiden saavuttua seuraavan kuukauden alusta. Tuloselvityslomakkeen voi täyttää ja tulostaa Vantaan
kaupungin internet-sivuilta www.vantaa.fi.
Tulotositteiden puuttuessa varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu. Maksu tarkistetaan tulotositteiden
saavuttua seuraavan kuukauden alusta.
Maksuntarkistusta varten teidän tulee toimittaa tiedot kaikista veronalaisista ja verottomista tuloistanne, esim.
– Edellisen ja kuluvan vuoden palkkalaskelma kertymätietoineen sekä selvitys lomarahasta. Ellei selvitystä
lomarahasta ole, kuukausibruttotuloihin lisätään 5 %.
– Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot, luontaisedut ja päivärahat)
– Pääoman tai muun omaisuuden tuotto, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot
– Opiskelijan tulee toimittaa alkavan lukuvuoden opiskelutodistus/läsnäolotodistus
– Jos opiskelija on työssä opiskelun ohella, tulee hänen toimittaa palkkatodistukset
– Sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha/vanhempainpäiväraha, joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha, isyysraha
(Kelan päätös liitteenä)
– Työttömyyspäiväraha tai työttömyyskorvaus
– Tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko
– Eläkkeet (esim. lapsen, huoltajien työ-, perhe- tai kansaneläke)
– Elatusavut/-tuet koskien varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, myös tieto siitä, jos ette saa elatusapua/-tukea
Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot ilmoitetaan erillisellä yrittäjän
tuloselvityslomakkeella, jonka saa Vantaan kaupungin internet-sivuilta tai Vantaa-infon toimipisteistä.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut
vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
suoritettava etuus (syytinki).
Tiedot tuloista, joita ei oteta huomioon, löytyvät www.vantaa.fi – sivuilta.
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