
TULOSELVITYSLOMAKE  Asiakasmaksun määräytymistä/ 
    tarkistamista varten

   
         Hakemus saapunut __________________________ 

Hoidossa  
olevat  
lapset 

Lapsen nimi 
 

Henkilötunnus Hoitopaikka 
 

 

 

Vanhemmat 
tai muut 
huoltajat 
(samassa 
taloudessa 
asuvat) 

Huoltajan nimi  
 

Henkilötunnus 
 

Huoltajan nimi  Henkilötunnus 

Puhelinnumero 
 

Puhelinnumero 

Työnantaja/ opiskelupaikka 
 

Puhelin työhön Työnantaja/ opiskelupaikka Puhelin työhön 

Muut  
Tiedot 

Kotiosoite 
 
Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat 
 

  
         Suostun ylimpään maksuun, en toimita tulotietoja. 

Jokaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta tehdään maksupäätös hoidon alkaessa. Vanhemmilla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli 
perheen tulot ja/tai perhesuhteet muuttuvat olennaisesti kesken toimintavuoden. Tiedot tulee toimittaa välittömästi ja maksu 
tarkistetaan muuttuneen perusteen mukaiseksi seuraavan kuukauden alusta lukien. Jokaisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 
tarkistetaan vuosittain 1.8. Uutta maksupäätöstä ei tehdä, mikäli maksu pysyy entisenä. 

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avio-liitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. (L varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
1530/2016 11 §) 

Huoltajien tulee toimittaa perheen tuloista seuraavat selvitykset, mikäli he eivät ole valinneet ylintä maksua: 

✓ Tämä tuloselvityslomake täytettynä ja allekirjoitettuna  
✓ Viimeisen verotuspäätöksen tai verotusehdotuksen kopio erittelysivuineen.  
✓ Ansiotulosta palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta selviää bruttopalkka, 

lomaraha ja kertymä kuluvalta sekä edelliseltä vuodelta 
✓ Yritystulosta kirjanpitäjän allekirjoittama yrittäjän tuloselvitys sekä viimeiseltä tilikaudelta tilinpäätösasiakirjat; 

tuloslaskelma ja tase 
✓ Maataloustulosta viimeisen verotuspäätöksen kopio 
✓ Metsätulon määräämistä varten metsän pinta-ala sekä kunta, missä metsä sijaitsee ja mahdolliset 

metsätalouden korot. Ilmoitettu esitäytetyssä verolomakkeen erittelyosassa, josta kopio 
✓ Työttömyyskorvauksesta/työmarkkinatuesta/koulutustuesta viimeinen päätös ja maksukuitti 
✓ Saadusta elatusavusta- tai elatustuesta kopio päätöksestä, koskien lasta, josta maksu määrätään 
✓ Tosite maksetusta elatusavusta 
✓ Eläkkeestä ja päivärahasta viimeinen maksupäätös 
✓ Vuokratulosta selvitys, josta ilmenee mahdollinen vähennetty vastike 
✓ Pääomatuloista selvitys tositteineen  
✓ Opiskelutodistus oppilaitoksesta sekä selvitys etuuksista  

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Paikka ja aika    Allekirjoitus   

Palauta lomake tuloselvitysliitteineen päivähoitotoimistoon osoitteella: 
Päivähoitotoimisto, Kanta-Loimaantie 3, 32210 Loimaa.   
 
Lisätietoja: Heljä Alppiranta p. 050 311 4601, sähköposti: helja.alppiranta@loimaa.fi 
                     Oili Riikonen p. 050 311 4600, sähköposti: oili.riikonen@loimaa.fi  

 


