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Varhaiskasvatusmaksu määritetään perheen koon mukaisena prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Lisätietoa asiakasmaksuista 

löytyy kaupungin kotisivulta: https://www.raasepori.fi/lapset-nuoret-opetus/varhaiskasvatus-esikoulu/maksut. 

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan toimintavuodeksi kerrallaan. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta kirjallisesti, jos 

perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. 

Raaseporin kaupungin varhaiskasvatuksella on sähköinen yhteys Kansaneläkelaitokseen ja Tulorekisteriin. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen 

tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri otetaan kaupungissa käyttöön vaiheittain 1.1.2020 alkaen.  

Lomake liitteineen palautetaan osoitteeseen: Raaseporin kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 58 (Raaseporintie 37), 10611 Raasepori.  Mikäli tuloselvitystä 

ei palauteta määräajassa, vahvistetaan maksu korkeimman maksuluokan mukaan. 

Tuloselvitys liitteineen sisältää arkaluonteisia henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina. Mikäli haluatte käyttää turvapostia, ottakaa yhteyttä 

päivähoitosihteeriin. 

 Tuloselvitys päivähoidon alkaessa 

 Tulotietojen/perhetietojen muutos 

 Vuosittainen tulojen tarkistus 

Muutoksen alkamispäivämäärä: 

 

 Minun/meidän palkkatulot saa tarkistaa tulorekisteristä. Minulla/meillä ei ole muita tuloja.  

 Suostun/suostumme maksamaan korkeinta maksua. Minä/me emme toimita tulotietoja. 

 

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset   Muut alle 18 v. kotona asuvat lapset 

Nimi ja henkilötunnus Nimi ja henkilötunnus 

Nimi ja henkilötunnus Nimi ja henkilötunnus 

Nimi ja henkilötunnus Nimi ja henkilötunnus 

 

Huotajat/puolisot/avopuolisot jotka asuvat samassa taloudessa 

Nimi 

 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Osoite 

 

Sähköposti 

 

Huoltajat/puolisto/avopuolisot jotka asuvat samassa taloudessa 

Nimi 

 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Osoite 

 

Sähköposti 

 

 

 

Saapunut: Vastaanottaja: 

https://www.raasepori.fi/lapset-nuoret-opetus/varhaiskasvatus-esikoulu/maksut
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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 vanhempainraha, sairasuspäiväraha  

Vuokratulot/Osinkotulot/Pääomatulot/Korkotulot  

Muut tulot; esim. kunnan maksama omaishoitotuki  

Opiskelutodistus  

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

Vähennettävät erät: maksettu elatusapu  

Yritystoiminta 

Maatalouden tulot 

Metsätulot 

Yrityksen nimi 

 

Y-tunnus 

Yritysmuoto 

 

Kirjanpidon hoitaa (nimi, puh, sähköposti) 

 

Yritystoiminnasta saatu tulo  

Maatalouden tulot  

Metsätulot  

Övrigt 

 

  

 

Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat oikeita, ja suostun siihen, että tiedot tarkistetaan 

 

 

Paikka ja päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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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. (Jos 

kuukausittaiset tulot vaihtelevat, katsotaan kuukausituloiksi edellisen vuoden keskimääräinen kuukausitulo) 

Opiskelija: voimassa oleva opiskelutodistus 

Kelan etuudet ym.: työttömyyskorvaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha, kotihoidontuki, joustava tai osittainen 

hoitoraha, sairauspäiväraha, elatustuki, kuntoutusraha, eläkkeet, myös lapselle maksettavat, vuorotteluvapaakorvaus. 

Yrittäjät/Maanviljelijä/Metsätalous: Osakeyhtiö: palkkalaskelma sekä selvitys luontaiseduista ja osingoista. Tmi: tuloslaskelma. 

Ay/Ky: tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista. Maanviljelijä/Metsätalous: viimeksi vahvistettu verotuspäätös 

erittelyineen, metsän pinta-ala. Aloittava yrittäjä: ennakkoverolipun jäljennös, starttirahapäätös. 

Muut tulot ja 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. 

 

Huomioitavat tulot 

Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteishuoltajuudessa 

avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 

Tulot, joita ei huomioida 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) 

mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 

rintamalisä, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettava toimintarahaa ja matkakorvausta, 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta 

työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita 

vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea. 

 

 


