TULOSELVITYS

Varhaiskasvatuksen alkaessa, päivämäärä _________________
Tulotietojen/perhetietojen muutos alkaen, päivämäärä _________________
Vuosittainen tulojen tarkistus, toimitettava viimeistään 1.8.

Saapunut varhaiskasvatuksen toimistoon: ________________________
(Palautus: Liperin Kunta, Varhaiskasvatus PL 20 83101 Liperi)

1. Perhetiedot
Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sukunimi, etunimi ja henkilötunnus
1.

2.

3.

4.

Yhteistaloudessa asuvat muut alle 18-vuotiaat lapset ja syntymäaika

Huoltajan nimi, lähiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
kokoaikatyö tai kokoaikainen opiskelu
muu mikä, __________________________________________

Päätösten ilmoittaminen sähköisen tiedoksiannon/eAsioinnin kautta?
Yhteistaloudessa asuvan puolison nimi ja puhelinnumero

Onko puoliso myös lapsen huoltaja?
Maistraatin turvakielto

ei,

kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

kokoaikatyö tai kokoaikainen opiskelu
muu mikä, _________________________________________

Ei

Jos kyllä, ilmoita osoite johon kirjepostimme voidaan lähettää.
__________________________________________________

2. Perheen tulot palauta tuloselvitys liitteineen 2 viikon kuluessa hoidon alkamisesta, muussa tapauksessa maksu määrätään
korkeimman maksun mukaisesti.

Asiakasmaksun saa vahvistaa korkeimman maksun mukaisesti, emme toimita tuloliitteitä
Palkkatulomme sekä eläke- ja etuustulomme saa tulorekisteristä, muiden tulojen osalta toimitamme liitteet tämän
tuloselvityksen mukana.
Bruttotulot euro/
kuukaudessa

Huoltajan
tulot

Viranhaltija
täyttää

Puolison
tulot

Viranhaltija
täyttää

Palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot pää- ja sivutoimesta
Eläkkeet
Maatalouden tulot, metsäntuotto
Yritystoiminnasta/ammatinharjoittamisesta saatu tulo
Työttömyyskorvaus, työmarkkinatuki, koulutustuki
Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha
Vuokratulot, osinkotulot, korkotulot, muut pääomatulot
Muut tulot

Päivähoidossa olevien
lasten tulot

Elatusavut ja –tuet
Eläkkeet

TULOT YHTEENSÄ
Tulojen vähennyksenä huomioitava maksettu
elatusapu

Perheen tuloissa tai olosuhteissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen toimistoon.
Vakuutamme tiedot oikeiksi ja suostumme antamiemme tietojen tarkistamiseen.
Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

Puolison allekirjoitus

Varhaiskasvatusmaksun määräämiseksi perheen tulojen mukaisesti on toimitettava
tuloselvityslomake liitteineen
Tulorekisteri
Tulorekisteri helpottaa asiakasmaksupäätöksen saamista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään
jatkossakin esimerkiksi palkka- ja työsuhdetietoja tai etuustietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut
tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn.
Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista sekä eläke- ja etuustiedoista 1.1.2021 alkaen.
www.tulorekisteri.fi
Palkansaajat
Palkkalaskelmasta tulee käydä selville viimeisin palkanmaksukausi - kuukausiansio sekä kertymät kuluvalta ja edelliseltä
kalenterivuodelta. Työaikakorvaukset, lomaraha, luontaisedut, tulospalkkiot ja bonukset huomioidaan kuukausiansioon, tarvittaessa
näistä erillinen selvitys.
Toimita työnantajan todistus, mikäli lomarahaa ei makseta tai se on sovittu vaihdettavaksi vapaaksi (kokonaan / osittain).
Eläkkeet/Päivärahat/ym. huomioitavat tuet ja etuudet
Viimeisin päätös ko. etuudesta
etuus, joka maksetaan viideltä päivältä viikossa, kerroin on 21,5 = kuukausitulo (mm. työmarkkinatuki)
etuus, joka maksetaan arkipäiviltä, kerroin on 25 = kuukausitulo (mm. sairauspäiväraha, äitiysraha)
Opiskelija: toimita opiskelu- tai kurssitodistus heti opiskelujen alettua. Todistus/päätös opiskeluajan etuuksista sekä palkkatiedot
mahdollisista palkkatuloista (keikkatulot/kesätyöt).
Yritystoiminta/Ammatinharjoittaja
Lomake yrityksestä saatavasta tulosta tarvittavine liitteineen. Lomake löytyy sivulta https://www.liperi.fi/varhaiskasvatuksenasiakasmaksut
Metsätulo
Toimita selvitys / todistus omistamasi metsämaan pinta-alasta sekä minkä kunnan alueella metsä sijaitsee. 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.
Pääomatuloista tulee olla todistus. Näitä ovat mm. omaisuuden tuotto, korko, vuokra, henkivakuutuksen tuotto, osingon
pääomaosuus, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus ja yhtymän osakkaan pääomatulo-osuus.
Muut tulot, esim. joustava/osittainen hoitoraha, tutkimus ja taiteen apuraha, stipendit, omaishoidontuki
Lapsen tulot, esimerkiksi elatusapu tai -tuki, eläkkeet. Toimita liitteeksi päätökset ko. tuloista.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Liitteeksi tosite
suoritetusta elatusmaksusta.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007)
mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, 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.
(19.12.2017/961)
Lisätietoja
Tutustu asiakasmaksulakiin, asiakasmaksutiedotteeseen ja maksuihin liittyviin lomakkeisiin Liperin kunnan verkkosivuilla
www.liperi.fi/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut tai toimistosihteeri, p. 040 674 2820.

