Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään heti hoitosuhteen alettua. Tuloselvitys
tulee toimittaa varhaiskasvatuspalveluihin joko sähköisesti osoitteessa
https://kontiolahti.daisynet.fi tai päivähoitotoimistoon, os. Keskuskatu 8, 81100
Kontiolahti
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen mukaan.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on kunkin
kuukauden 15. päivä.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
(Bruttotulot – tuloraja) x korkein maksuprosentti = kuukausimaksu
Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena
olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko,
hlöä

Tuloraja,
€/kk

Korkein
maksu%

Tulot, joilla ylin
maksu

2

2102€

10,7

4802€

3

2713€

10,7

5413€

4

3080€

10,7

5780€

5

3447€

10,7

6147€

6

3813€

10,7

6513€

Huomioitavat tulot:











ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotanto-palkkio,
vuorolisät yms.
verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu
pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot
(myös starttiraha)
verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
työttömyysturvalain mukainen päiväraha
Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
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Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja
vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
kunnan maksama omaishoidontuki
perhehoitajan hoitopalkkio
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Tulot joita ei huomioida:














lapsilisää
vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja
tutkimuskuluja
sotilasavustusta
rintamalisää
opintorahaa
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
mukaista ylläpitokorvausta
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista
ylläpitokorvausta
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.
lapsilisää
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