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SIIKAJOEN KUNTA / Varhaiskasvatus  TULOSELVITYS  

Siikasavontie 1 A, 92400  RUUKKI  
 

 

Lapsen / lasten nimet: _________________________________________________________________ 

 

Huoltajien nimet, osoite, puh. ja sähköposti: 

____________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Perhekoko (huoltajat + alle 18-vuotiaat lapset):______________________________________________

  

(   ) Emme toimita tulotietoja. Varhaiskasvatusmaksuksi määritellään korkein maksu.  

 

TULOT KUUKAUDESSA Huoltajan tulot 

brutto/kk 

Huoltajan tulot 

brutto/kk 

Lapsen tulot  

brutto/ kk 

Palkkatulot luontoisetuineen    

Eläkkeet    

Liike- ja ammattitulot    

Työttömyyskorvaus    

Maatilatalouden tulot    

Vuokra-, korko- ja osinkotulot    

Äitiys-/vanhempainpäiväraha    

Elatusapu, -tuki / 

varhaiskasvatuksessa oleva lapsi 

   

Muut tulot (mm. sairauspäiväraha) 

___________________________ 

   

 

VÄHENNETTÄVÄT ERÄT 

   

Maksettava elatusapu    

Rahasyytinki    

 

 

TULOT YHTEENSÄ 

   

 

Mikäli omistatte metsää, toimittakaa verotuspäätös, josta ilmenee metsämaan pinta-ala.  

 

HUOM! Kääntöpuolella tarvittavat liitteet.  

 

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista 

takautuvasti.  
 

 

Vakuutan tiedot oikeiksi. Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 

 

___________________________                     __________________________________________ 
             Päiväys                                       Huoltajan allekirjoitus 
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LIITTEET TULOSELVITYKSEEN  

 

PALKANSAAJA:  - viimeisin tilinauha tai työnantajan palkkatodistus 

LIIKE- JA AMMATTITULOT:  - kirjanpitäjän todistus tuloista / tuloslaskelma ja tase   

MAATILATALOUDEN TULOT:          - verotuspäätös / MYEL-todistus   

TYÖTÖN:   - työttömyyspäivärahapäätös, työmarkkinatukipäätös 

OPISKELIJA:  - opiskelutodistus 

ELÄKELÄINEN:  - eläkepäätös 

MUUT TULOT:  - vuokra-, korko- ja osinkotulot 

   - äitiys/vanhempainpäivärahapäätös 

   - elatusapu ja –tuki (kopio maksutositteesta) 

METSÄTULO:  - verotuspäätös, josta ilmenee metsämaan pinta-ala 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot 

11 § (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista) 

 

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, 

hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat 

tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden 

keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa 

verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka 

Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 

momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna 

metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on 

lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden 

nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella 

vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden 

nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 

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, rintamalisää, opintorahaa, 

aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa 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 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). 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa 

olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 

 


