TUUSNIEMEN KUNTA
VARHAISKASVATUS

TULOSELVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN
MÄÄRÄÄMISEKSI
Palautettava liitteineen viimeistään

Vastaanottaja

pvm.

/

20

Kääntöpuolella annettavan perheen tuloja koskevan selvityksen lisäksi lomakkeen liitteenä toimitetaan todistukset
vanhempien tuloista ja/tai opiskelusta. Tulot ilmoitetaan bruttomääräisinä kuukausituloina. Jos kuukausipalkka vaihtelee,
palkkatodistus tulee olla viimeksi kuluneen vuoden tuloista. Päivähoitomaksua määrättäessä tulona huomioidaan myös
lomarahat. Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavasta tulosta annetaan erillinen selvitys.

Jos hyväksytte korkeimman hoitomaksun, rastittakaa alla oleva valintaruutu, täyttäkää lomakkeesta tämän
sivun tiedot ja allekirjoittakaa kohdassa 1.

Tulotositteita ei tarvitse toimittaa.

HYVÄKSYN / HYVÄKSYMME KORKEIMMAN PÄIVÄHOITOMAKSUN

Tuloselvitys päivähoidon alkaessa

Tulotietojen muutos

Vuosittainen tulojen tarkistus

Muu muutos

Lapsen/
lasten
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Huoltajan ja
puolison
tiedot

Huoltaja / äiti / isä

Puoliso

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Ammatti

Ammatti

Työpaikka

Työpaikka

Puhelinnumero työhön / muulloin

Puhelinnumero työhön / muulloin

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Opiskelija

Valmistumisaika

Opiskelija

Oppilaitos

Valmistumisaika

Oppilaitos

Siviilisääty /
perhesuhde

Naimaton

Naimisissa

Avoliitossa

Samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat:

Muuta huomioitavaa

Allekirjoittakaa lomake tässä, jos olette hyväksynyt korkeimman päivähoitomaksun.
______ / _____20_____

__________________________________________________

________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitukset

Huoltaja

Puoliso

Jos ette hyväksy korkeinta päivähoitomaksua, täyttäkää lomakkeen kääntöpuolella oleva tuloselvitys.
Osoite

Puhelin

S-posti

040 7210695

etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Neuvokas
Harjutie 3
71200 TUUSNIEMI

2

Perheen tulot

Bruttotulot kuukaudessa

Huoltaja (äiti)

Viranhaltija

Puoliso

Viranhaltija

€

täyttää

€

täyttää

-

-

-

-

Perheen ilmoitus

Viranhaltija

Rahapalkka + 5 % lomaraha

Verolliset luontaisedut/
esim. ruoka-, asunto- ja
puhelinetu
Työttömyyspäiväraha

Sairausvakuutuslain mukainen
sairaus-, äitiys-, isyys- ja
vanhempainraha
Eläkkeet

Kelan maksama työmarkkina- tai
koulutustuki, kuntoutusraha
Tapaturmavakuutuksen päivä-,
haittaraha
Opiskelija (liitteeksi
opiskelutodistus)
Pääomatulot, veroista vapaat tulot

Muut tulot (esim.metsätulo)

Muut tulot: esim. perhehoitajan ja
eläkkeensaajan hoitopalkkio ja
–tuki
Kunnallisessa
päivähoidossa
olevien lasten
tulot:

Elatusavut ja –tuet

Eläkkeet ja elinkorot

Muut tulot

TULOT YHTEENSÄ
Vähennettävät
erät:

Maksetut elatusavut
Lapsen / lasten syntymäajat

PÄIVÄHOITOMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOT YHT.

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Päiväys

Allekirjoitukset

_____ / _____ 20 _____

______________________________________________

____________________________________________

Huoltaja

Puoliso

Lomake liitteineen palautetaan perhepäivähoidonohjaajalle.
Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi.

