
TULOSELVITYS

Asiakasmaksun määrittämistä varten 

Mistä alkaen: ________________
Vanhempien/huoltajien nimet ja osoite: Lapsen/lasten nimet ja henkilötunnus (kaikki alle 18-

vuotiaat lapset): 

Puhelin

TULOSELVITYS 
Perheen 
veronalaiset / 

verosta vapaat tulot 

En toimita tulotietoja (tällöin kunta voi määrätä enimmäismaksun) 

Palvelun käyttäjinä olevilla lapsilla ei ole tuloja 

Äidin tulot 

€/kk brutto
Isän tulot 

€/kk brutto

Palkka ja muut ansiotulot 

Liike- ja ammattitulot 

Maatilatalouden tulot 

Pääomatulot, esim. korko-, vuokra- ja osinkotulot, mitkä? 

Sosiaalietuudet, esim. eläke, työttömyyskorvaus, mitkä? 

Muut tulot, mitkä? 

TULOT YHTEENSÄ 

Vähennettävät erät Maksettu elatusapu €/kk 

Palvelun käyttäjinä 

olevien lasten tulot 

eriteltyinä 

Kenelle? Mitä? (Esim. elatusapu/tuki, eläke ym): 

Tietojen antajan
allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa 
muutoksista. 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

- kopio palkkatodistuksesta/-laskelmasta (juuri alkaneesta työstä työsopimus)
- kopio työttömyyskassan tai Kelan laskelmista

- mikäli jompikumpi vanhemmista opiskelee, tulee liittää mukaan todistus opiskelusta

- kopio maksetuista tai saaduista elatusavuista

- kopio Kelan maksamista tuista tai eduista (tietoa lapsilisästä ei tarvitse toimittaa)
- maatilatalouden veroilmoitus
- yrittäjät täyttävät oman tuloselvityksen

Varhaiskasvatuspalvelut
puh. 044 4333 570
        044 4333 541 

Tulorekisteri Jos asiakasmaksun määrittäminen toimitettujen tulotietojen perusteella ei jostakin syystä onnistu, saa tulotietoja katsoa 
tulorekisteristä.                   Kyllä    

Tietojen antajan 
allekirjoitus

Tulotiedot tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja varhaiskasvatuksen 
alkaessa kesken toimintakautta, tulee tulotiedot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa aloittamisesta. 
Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja pättyy 31. heinäkuuta.

TULOSELVITYKSEN LIITTEET: 

Huoltajien ja /tai lasten tuloista tulee toimittaa tieto varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskemiseksi

Huoltajien sähköpostiosoitteet:
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