TULOSELVITYS
SAUVO

Varhaiskasvatuksen maksun määritystä varten

Palautus
Hoidossa olevan lapsen nimi

/

2020 mennessä

Henkilötunnus

Hoitopaikka

Vanhemman/huoltajan nimi

Sähköposti

Vanhemman/huoltajan nimi

Sähköposti

Osoite

Puhelinnumero

Emme toimita tulotietoja. Suostumme maksamaan korkeinta maksua, kunnes toisin ilmoitamme.

Liitteet :
HUOLTAJAT:
Viimeisin palkkalaskelma, jossa on kertymä
Palkkalaskelma sivutoimesta
Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki / koulutustuki
Maksetut elatusavut (esim. maksukuitti)
Vuokratulot, josta on vähennetty vastikkeet
Äitiyspäiväraha, vanhempainraha
Pääomatulot
Opiskelutodistus
Yksityisyrittäjä (toimitettava erillinen kirjanpitäjän tekemä selvitys)
Huoltajan eläkkeet, elinkorot
Muut tulot
Maatalouden tulot (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot)
Metsätulo
LAPSET:
Saadut elatusavut ja tuet (esim. maksukuitti)
Lapsen eläkkeet ja elinkorot

Liitteet
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl

Mikäli perhe ei toimita tulotietoja liitteenä, määrätään korkein maksu.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

____ / ____ 20 ___

___________________________________________
huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Lisätietoja kääntöpuolelle 
Palautus: Sauvon kunta, Varhaiskasvatus, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRITYSTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN

TULOSELVITYSLOMAKKEESEEN TARVITTAVAT LIITTEET
•
•
•
•
•
•
•
•

Edellisen kuukauden ansiolaskelma, josta ilmenee tulokertymä.
Palkanlaskijan arvio tulevasta kuukausitulosta, jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde).
Jäljennös päivärahapäätöksestä
Opiskelutodistus
Saadusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti, joka on eritelty jokaisen päivähoidossa olevan lapsen osalta, samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen päivähoidossa olevan lapsen osalta.
Maksetusta elatusavusta / elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti
Tosite muista varhaiskasvatuksen maksuun vaikuttavista tuloista.
Selvitys yritystuloista: Tiedot annetaan kirjallisena, viimeisimmät tilinpäätöstiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet, muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase. Aloittava yrittäjä toimittaa
arvion yritystuloistaan.

MAKSU MÄÄRÄYTYY PERHEEN KOON, TULOJEN JA SOVITUN HOITOAJAN MUKAAN
•
•
•

Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama
euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos
hakija ei ilmoita perheen tuloja.
Osapäivähoidon, lyhyemmän hoitoajan ja vuorohoidon maksut määräytyvät prosenttipohjaisesti
kokopäivähoidon kuukausimaksun pohjalta.
Maksuasetuksen mukaan päivähoitomaksua voidaan takautuvasti oikaista vuoden ajalta, mikäli tiedot
ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT
(Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 11 §)
•

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.

•

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.

Palautus: Sauvon kunta, Varhaiskasvatus, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo

