
                   Sivistystoimi/                             TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSELLE 

                   Varhaiskasvatus 

     
Vanhempien / huoltajan nimi / nimet ja osoite 

 

 

 

 

Lapsen / lasten nimet ja henkilötunnus (kaikki alle 18- 

vuotiaat lapset) 
 

 

 
Puh.toimeen / kotiin 

 

 

 

 

TULOSELVITYS  ks. kääntöpuoli (Liitteiksi todistukset tai selvitykset) 

           

         Suostun maksamaan päivähoidon enimmäismaksun, enkä ilmoita perheemme tuloja. 
Perheen  

veronalaiset/ 

verosta 

vapaat tulot 

 
       

Äidin/ 

avopuolison tulot 

€ / kk 

Isän/ 

avopuolison
 
tulot 

€ / kk 

Liitteet Viran- 

haltijan 

merk. 

 Palkka  ja muut ansiotulot 

 

 

    

 Liike- ja ammattitulot 

 

 

    

 Maatilatalouden tulot 

 

 

    

 Pääomatulot, esim. korko-, vuokra- ja osin- 

kotulot, mitkä? 

 

 

    

 Sosiaalietuudet, esim. eläke, työttömyyskor- 

vaus, mitkä? 

 

 

    

 Muut tulot, mitkä? 

 

 

    

  

TULOT YHTEENSÄ 

    

Vähennettä- 

vät erät 
      Maksettu elatus-         Rahasyytinki 

       apu  €/kk                     €/kk 
    

Palvelun  

käyttäjinä 

olevien  

lasten tulot 

 

       Palvelun käyttäjinä olevilla lapsille ei ole 

      tuloja 

 

      Kenellä? Mitä? (Esim. elatusapu/-tuki) 

 

    

Tietojen  

antajan 

allekirjoitus 

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

velvollisuudestani ilmoittaa muutoksista. 

 

 

Paikka ja päivämäärä                                          Allekirjoitus 

 

 

 



                   Sivistystoimi/                             TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSELLE 

                   Varhaiskasvatus 

 

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot 

 
10 a § (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 
1134/96) 
 
Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon 
palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  Jos 
kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
keskimääräinen kuukausitulo.  Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi 
toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosentti-
määrillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemispe-
rusteista määrää. 
 
Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, 
josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta.  Metsätuloa on 
alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdolli-
suuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon 
perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo.  Alennus on metsätulon ja hakkuu-
mahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapatur-
mavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rin-
tamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritet-
tavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä las-
ten kotihoidon tukea. 
 
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). 
 
Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa 
olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 
 
 Tieto palkkatuloista voidaan antaa Kuntalomakkeella nro 8004 tai palkkatositteella 

tai vastaavalla, josta käy ilmi ennakonpidätyksen alaisen palkan määrä ja kertymä 
tiedot. 

 
 Tieto yrittäjätulosta saadaan verottajan kuluvalle vuodelle toimittamasta ennakonpi-

dätysperusteita koskevasta selvityksestä tai erillisestä yrittäjätuloselvityksestä (Kun-
talomake ke6529). 

 
 Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa. 
 
 Yksityiskohtaiset tiedot yrittäjätulon veronalaisuudesta ovat maatilatalouden osalta 

maatilatalouden tuloverolaissa ja yrittäjien osalta laissa elinkeinotulon verottamises-
ta. 


