
 TULOSELVITYS 

  Tuloselvitys päivähoidon alkaessa 

     Tulotietojen/perhetietojen muutos 

  Vuosittainen tulojen tarkistus 

      

Hoidossa olevat lapset 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

 

Perheen samassa taloudessa asuvat muut alle 18 v. lapset, nimi ja syntymäaika 

 

 

 

Huoltajat/puolisot/avopuolisot jotka asuvat samassa taloudessa 

Nimi 

 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Osoite 

 

Sähköposti 

Työnantaja/opiskelupaikka ja puhelinnumero 

 

 

Huoltajat/puolisot/avopuolisot jotka asuvat samassa taloudessa 

Nimi 

 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Osoite 

 

Sähköposti 

Työnantaja/opiskelupaikka ja puhelinnumero 

 

 

 

 Suostun/Suostumme maksamaan korkeinta maksua. Minä/Me emme toimita tulotietoja.  

Suostumus on voimassa niin kauan kunnes toisin ilmoiteta tai hoitosuhde päättyy. 

 

 

 

 

 



Tuloselvitys (liitteeksi todistukset ja selvitykset) 

Perheen tulot Bruttotulot euro/kuukaudessa Rastita liitteet 

Palkansaajat 

Opiskelijat ym. 

Ansiotulo pää- ja sivutoimesta lomarahoineen  

Eläkkeet  

Työttömyyspäiväraha/Työmarkkinatuki/Koulutustuki  

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha  

Vuokratulot/Osinkotulot/Pääomatulot/Korkotulot  

Muut tulot; esim, kunnan maksama omaishoitontuki  

Opiskelutodistus  

Vähennettävät erät: maksettu elatusapu  

Yritystoiminta 

Maatalouden tulot 

Metsätulot 

Yrityksen nimi 

 

Y-tunnus 

Yritysmuoto 

 

Kirjanpidon hoitaa (nimi, puh, sähköposti) 

 

Yritystoiminnasta saatu tulo  

Maatalouden tulot  

Metsätulot  

Muut 

 

Päivähoidossa olevan lapsen/lasten tulot, esim. elatusapu, -tuki, eläke  

Viimeksi vahvistettu veropäätös  

 

Päivähoitomaksu oikaistaan seuraavan kuukauden alusta kun muuttuneet tulotiedot on toimitettu. 

Vakuutan/Vakuutamme tietojen oikeellisuuden ja suostun/suostumme tietojen tarkistaminen. 

 

Päiväys  Allekirjoitus/Allekirjoitukset (molempien huoltajien) 

         

Lomake liitteineen palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna: 

Raaseporin kaupunki/Sivistyskanslia/Päivähoito, PL 58, 10611 RAASEPORI 

Käyntiosoite: Nils Grabbenkatu 5, Karjaa 

 

 



 

TÄYTTÖOHJEITA 

Tuloiksi katsotaan samassa taloudessa asuvien vanhempien tai muiden huoltajien, tämän puolison tai avopuolison sekä 

päivähoidossa olevan lapsen verotettavat ansio-  ja pääomatulot sekä verottomat tulot. 

Tuloina ei huomioida lapsen kodinhoitotukea, lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta 

(568/2007), asumistukea, vammaisetuuksia (570/2007), sairaanhoito- ja tutkimuskustannuksia jotka tapaturmavakuutus 

korvaa, asevelvollisuustukea, rintamalisää, opintotukea, aikuisopintotukea,opintotuen asumislisää, työllistymisrahaa ja 

matkakorvauksia, jotka maksetaan toimeentulotukena, asumiskorvausta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja 

kuntoutusrahaetuuksien mukaan (566/2005) ja julkisesta työllisyyspalvelusta annetun lain mukaan (1295/2002), 

stipendejä tai muuta tukea, jota maksetaan opintojen takia sekä perhehuollon kustannusten korvauksia. 

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). Liitteeksi tosite/kuitti suoritetuista maksuista. 

 

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMISTÄ VARTEN ON AINA TOIMITETTAVA TULOSELVITYSLOMAKE LIITTEINEEN 

SEKÄ PÄÄTÖS VIIMEKSI VAHVISTETUSTA VEROTUKSESTA. 

Palkansaajat 

Palkkalaskelmasta/-todistukesta tulee käydä selville kuukausiansio sekä kertymät kuluvalta vuodelta ja edelliseltä  

vuodelta sekä lomaraha. Vuoro- tai kausilisistä  vähintään puolen vuoden kertymät. Lomaraha huomioidaan, työnantajan 

todistus mikäli sitä ei makseta. Todistus vuosittaista tulospalkkioista/bonukista. 

Vaihetelevissa ansioissa otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen 

kuukausitulo. 

Eläkkeet/Päivärahat/Ym. huomioitavat tuet/etuudet 

Päätökset ko. tuloista. 

Niiden tulojen (mm. työmarkkinatuki), jotka maksetaan viideltä päivältä viikossa kertoimena on 21,5 = kuukausitulo. 

Niiden tulojen (mm. sairauspäiväraha/äitiys- javanh.raha), jotka maksetaan arkipäiviltä kertoimena 25 = kuukausitulo. 

Maatalouden tulot/Yritystoiminta/Ammatinharjoittaja 

Maatalousyrittäjä: päätös viimeksi vahvistettu verotus erittelyineen. 

Muu yritystoiminta (Ay, Ky, yksityinen): selvitys yriteksestä saatavasta tulosta sekä tuloslaskelma. 

Osakeyhtiö: palkkatodistus (kt. palkansaajat), todistus osingonjaosta. 

Metsätulo 

Metsätulot ilmoitetaan sekä omasta, että yhtymän osuudesta. 

Viimeksi vahvistetun verotuksen selvitysosa tai veroilmoitus josta käy ilmi metsä pinta-ala. 

Huomioon otetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:3 momentin mukaan vahvistettu 

metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaareilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla, josta vähennetään 10% ja 

metsätalouden korot. (Metsätuloa alennetaan palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen 

hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella 

vähintään 10% alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen 

suuruinen). 

Pääomatulot 

Mm. omaisuuden tuotto, korko, vuokra, henkivakuutusten tuotto, osingon pääomaosuus, jaettavan yritystulon 

pääomatulo-osuus, yhtymän osakkaan pääomatulo-osuus. Pääomatuloista tulee olla todistus. 

Mikäli muuta ei ole osoitettu, pääomtaulot otetaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisina. 

Opiskelijat 

Opiskelu- tai kurssitodistus opiskelujen alettua, todistus/päätös opiskeluajan tuloista. 

 

Mikäli tuoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, määrätään päivähoitomaksu korkeimman maksun mukaisesti; 

maksu tarkistetaan tulotietojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. 


