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TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN
MÄÄRITTÄMISTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN
Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna viimeistään hoitosuhteen alkaessa
erikseen mainittuun osoitteeseen tai lapsen hoitopaikan esimiehelle. Asiakasmaksutiedotteessa kerrotaan
varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteet.
1
Varhaiskasvatuksessa
olevat lapset

Lapsen nimi

Lapsen henkilötunnus

Hoitopaikka

1
2
3

2
1 Huoltajan nimi
Samassa taloudessa
asuvat huoltajat/
Henkilötunnus
huoltaja ja avio- tai
avopuoliso

2 Huoltajan avio-/avopuolison nimi
Puhelin päivisin

Ammatti, työ- tai opiskelupaikka

3
Muut tiedot

Henkilötunnus

Puhelin päivisin

Ammatti, työ- tai opiskelupaikka

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset

Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun. En toimita tulotietoja.
Tuloselvityslomake tulee palauttaa täydennettynä kohtien 1 - 3 osalta ja allekirjoitettuna määräaikaan mennessä.
Tulorekisterissä olevia palkka- ja etuustietoja saa käyttää asiakasmaksun määräämiseen. En toimita tulotietoja.
Tulotiedot
Kaikista tosite/päätös liitteeksi

Samassa taloudessa asuvat huoltajat/
huoltaja ja avio- tai avopuoliso

1 Huoltajan tulot
Brutto €/kk
Palkkatulo päätoimesta luontaisetuineen
(viimeinen ansiolaskelma, jossa kertymä)
Palkkatulo sivutoimesta luontaisetuineen
Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki/koulutustuki/
sairaspäiväraha
Osa-aikalisä / vuorotteluvapaakorvaus /osaaikatyön lisäksi saatava päiväraha
Opiskelijan tulot
Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen saamat
tulot esim. elatusavut, elatustuet, eläkkeet
(lapsikohtaiset tiedot)
Äitiys-, isyys- ja / tai vanhempainraha
Yksityisyrittäjä (erillinen yrittäjän tuloselvitys)
Eläkkeet (huoltajan ja varhaiskasvatuksessa
olevan lapsen)
Vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet
Pääomatulot (korot, optiot, osingot ym.)
Kaikki muut tulot (mm. tiedot
metsäomaisuudesta):
Tuloista vähennettävät:
Maksettavat elatusavut/elatustuet

2 Huoltajan tulot
Brutto €/kk

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot
Nimi

Nimi

Nimi

Brutto €/kk

Brutto €/kk

Brutto €/kk
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Liitteet

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
Ammatin harjoittamisen / yritystoiminnan yrittäjälomake, jonka saa päiväkodista tai perhepalvelutoimistosta
Työttömyys- / sairaus- / tapaturma- / vanhempain- / äitiyisrahapäätös
Opiskelutodistus / läsnäolotodistus tulevalta lukuvuodelta
Tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta tai eläkkeestä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä

Muu, mikä?

Tositteiden / tulotietojen puuttuessa varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu.

Liitteitä yhteensä

kpl

Ilmoittamani tiedot ovat voimassa

/

20

alkaen

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

/

/

20
Allekirjoitus
Huoltaja

Nimen selvennys

Allekirjoitus
Huoltajan avio-/avopuoliso

Nimen selvennys

20

