
  palautettava viimeistään___ / ____20____ 

 
Miehikkälän kunta Virolahden kunta  
Keskustie 4 A Opintie 4 
49700 Miehikkälä 49900 Virolahti 
05-74 901 05-74 912 

 

    TULOSELVITYS 
     VARHAISKAVATUS 

Äidin ja isän nimi (myös avopuoliso) Perheen alle 18-vuotiaat lapset 
Nimi ja henkilötunnus 
 
 
 

Osoite Puhelin kotiin: ____________________ 
           äiti työ: ____________________ 
            isä työ: ____________________ 

Perheen koko yht. Lapsen päiväkoti / ryhmä 

Varhaiskasvatustunnit kuukaudessa  

 
 
84, 115, 150 vai 151- 

Alkaen 

□ Emme toimita tulotietoja (suostumme korkeimpaan maksuun) 

PERHEEN TULOT Oma ilmoitus 
vuositulot 

Oma ilmoitus 
kuukausitulot 

Sos. toimisto 
täyttää 

Äidin palkkatulo 
(myös sivutoimi) 

   

Isän palkkatulo 
(myös sivutoimi) 

   

Yrityksestä / yhtymästä 
saatava tulo 

   

Äidin päiväraha    

Isän päiväraha    

Eläketulo    

Elatusapu / -tuki    

Muut tulot, esim. pääomatulo, 
metsätulo, palkkiot 

   

VÄHENNETTÄVÄT 
esim. elatusapu, syytinki 

   

 

HUOMIOITAVAT KUUKAUSITULOT 
 
 

MAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT 

 
 

 

 
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen. 
 

Päiväys ja allekirjoitus _______________________________________________ 



   

 Varhaiskasvatusmaksun perusteena olevat tulot: 
 

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan 
yhteistaloudessa elävän henkilön: - veronalaiset ansiotulot 

- veronalaiset pääomatulot 
- verosta vapaat tulot 

 
Metsätulo: metsätulona huomioidaan varallisuusverotusta varten määritelty 
metsän puhdas tuotto eli metsänhoitomaksun perusteena oleva tulo. 
 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta 
vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 
-------------------------  

 
TULOSELVITYKSEN LIITTEET: 
 
Palkansaajat - ansiolaskelma, palkkakuitti tai palkkatodistus    

  (mikäli tulot vaihtelevat kuukausittain, selvitettävä edeltävän 12 
kk:n tulokertymä) 

 
Työttömät / työllisyyskurssilaiset 

- työmarkkinatuen tai päivärahan maksupäätös / -ilmoitus 
 
Maatalouden harjoittajat  

- selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 
- selvitys metsätuloista 

 
Muut itsenäiset yrittäjät - selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 

- jos ei ole ilmoitettavaa tuloa, otetaan huomioon tulo, jonka yrittäjä on 
ilmoittanut eläkevakuutuksen maksuperusteeksi tai ellei sitä ole ilmoitettu, 
työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaava tulo. Yritykseltä nostettu 
yksityisotto/yksityisnosto huomioidaan tulona 

-  
Opiskelijat    - opiskelutodistus 
 ------------------------  
 
 Tuloina ei oteta huomioon: 

- asumistuki 
- lapsen hoitotuki 
- lapsen kotihoidon tuki 
- lapsilisä 
- opintoavustukset 
- perhehoidon kustannusten korvaukset 
- sotilasavustus 
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- 

ja tutkimuskulujen korvaukset 
- vammaistuki 

Tulojen vähennyksenä huomioidaan: 
- suoritetut elatusavut 
- rahallinen syytinki 
- tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut kustannukset 


