
  TULOSELVITYS 

   Tuloselvitys päivähoidon alkaessa 

      Tulotietojen/perhetietojen muutos 

   Vuosittainen tulojen tarkistus 

Saapunut:   /  20  

Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

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

Käyntiosoite: Raaseporintie 37, II kerros, Tammisaari. 

Lisätietoa asiakasmaksuista löytyy kaupungin kotisivulta.  

Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

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) 

 

         

 

 



PERHEEN TULOISTA TOIMITETTAVAT LIITTEET 

Palkkatiedot:  

Viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta 

sekä lomarahan osuus. Mikäli lomarahaa ei makseta on tästä esitettävä työnantajan todistus.. 

Yrittäjät/Maanviljelijä/Metsätalous: 

Yrittäjät – Osakeyhtiö: palkkalaskelma sekä selvitys luontaiseduista ja osingoista. Tmi: tuloslaskelma. 

Ay,Ky: tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista.. 

Maanviljelijä/Metsätalous: päätös viimeksi vahvistettu verotus erittelyineen. Metsän pinta - ala. 

Aloittava yrittäjä: ennakkoverolipun jäljennös, starttirahapäätös 

Kelan etuudet ym.: 

Työttömyyskorvaus, opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen sekä päätöksen opintoetuudesta, äitiys-, 

isyys- tai vanhempainraha, kotihoidotuki, joustava tai osittainen hoitoraha, sairauspäiväraha, elatustuki, kuntoutsraha, 

eläkkeet, myös lapselle maksettava, vuorotteluvapaakorvaus.  

Muualta maksettavat etuudet: 

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, elatusapu, eläkkeet, aikuiskoulutustuki, pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja 

vuokratulot), omaishoidontuki, liiton maksama vuorotteluvapaakorvaus, muut henkilökohtaiset tulot (esim. 

kokouspalkkiot, luontaisedut), tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Liitteeksi tosite/kuitti suoritetuista maksuista. 

 

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, menojen ja perhekoon muutoksista on ilmoitettava päivähoitokansliaan. 

 


