NURMEKSEN KAUPUNKI
Varhaiskasvatus

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN
MÄÄRITTELYÄ/TARKISTAMISTA VARTEN
Tuloselvitys toimitetaan liitteineen päivähoidon aluejohtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle tai toimistosihteerille viimeistään laskutettavan kuukauden loppuun mennessä.

Voimassa:
VARHAISKASVATUKSESSA OLEVAT LAPSET

.

. 20

alkaen

Perheen muut kotona asuvat lapset (alle 18-vuotiaat)

Lapsen nimi ja henkilötunnus

Lapsen nimi ja syntymäaika

Lapsen nimi ja henkilötunnus

Lapsen nimi ja syntymäaika

Lapsen nimi ja henkilötunnus

Lapsen nimi ja syntymäaika

Samassa taloudessa asuvat vanhemmat/huoltajat/avio-/avopuolisot

Henkilötunnus

SUOSTUMUS KORKEIMPAAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUUN

□ Suostun maksamaan korkeinta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, en toimita tulotietojani.
TULOTIEDOT

Äidin (muun huoltajan, avio-/avopuolison) tulot

Isän (muun huoltajan, avio-/avopuolison tulot)

Oma ilmoitus

Oma ilmoitus

Viranomainen
täyttää

Viranomainen
täyttää

Palkkatulot/ansiotulot lomarahoineen
(brutto/kk+5 % lomaraha kuukautta kohti)
Luontoisedut/kk, verolliset
Yritystoiminnan tulot, maatilatalouden tulot
Pääomatulot, esim. korko-, osinko- ja vuokratulot, laskennallinen metsätulo
Sosiaalietuudet
Elatusapu, elatustuki
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
Vähennykset, maksetut elatusavut/elatustuet

TULOT YHTEENSÄ
Opiskelu: Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta saatavan opiskelutodistuksen sekä päätöksen opintoetuudesta
Tarvittavia liitteitä:
1. Palkansaajat; Viimeisin palkkalaskelma vähintään yhdeltä kuukaudelta tai bruttopalkkatodistus. Jos palkkalaskelmassa ei näy lomarahaa eriteltynä, bruttopalkkaan lisätään 5 % lomarahaa. Jos lomarahaa ei makseta, asiasta on toimitettava työantajan ilmoitus.
2. Pätkätyöt/sijaisuudet/vuorotteluvapaat/osa-aikatyöt; Palkkalaskelma ja tosite sovitellun päivärahan määrästä tai päätös vuorotteluvapaan/osa-aikatyön korvauksista.
3. Yksityisyrittäjät; Osakeyhtiö: Palkkatodistus luontoisetuineen + osinkotulot + palkkiot.
Toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, maanviljelijät: Ennakkoverolipun jäljennös tai sen puuttuessa tilitoimiston selvitys
yksityisotoista, tulos- ja taselaskelma viimeiseltä tilikaudelta.
4. Pääomatulot; Todistus pääoman ja muun omaisuuden tuotosta, korko-, osinko- ja vuokratuloista, todistus metsän pinta-alasta ja tieto
metsän sijaintikunnasta (verotuspäätös).
5. Sosiaalietuudet; Päätös etuudesta ja maksukuitti, esim. eläke (myös varhaiskasvatuksessa olevista lapsista), sairauspäiväraha,
vanhempainraha, joustava hoitoraha, kuntoutusraha, työttömyyskorvaus ja-avustus, työmarkkinatuki, koulutustuki yms.
6. Elatusavut, elatustuet; Todistus saaduista/maksetuista elatusmaksuista, -tuista.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi, sitoudun välittömästi ilmoittamaan muutoksista ja suostun annettujen tietojen
tarkistamiseen.
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero työaikana

TÄYTTÖ- JA PALAUTUSOHJEET
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määräytyvästä asiakasmaksusta, otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän
sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai ns. avoliitossa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulot vaihtelevat, otetaan huomioon 3 kk:n keskiansio.
Yksityisyrittäjät, maatalousyrittäjät toimittavat tositteet (yritysmuodosta riippuen) tuloselvityslomakkeella luetelluista asiakirjoista. Metsänomistajat toimittavat todistuksen metsän pinta-alasta ja tiedon metsän sijaintikunnasta (verotuspäätös).
Pääoman ja muun omaisuuden tuotto-, korko-, osinko- ja vuokratuloista tulee myös toimittaa todistus.
Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus heti kun on ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen opintojen
alettua.
Lasten kotihoidon tukea ei huomioida tulona varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyssä, mutta siitä on toimitettava
Kelan päätös (kopio). Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava
päivähoidon aluejohtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloituspäivää.
Isyysrahasta on toimitettava Kelan päätös (kopio).
Perheen ei tarvitse antaa selvitystä tuloistaan (toimittaa liitteitä), jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Tästä on ilmoitettava varhaiskasvatushakemuksessa tai tuloselvityslomakkeessa.
Alla olevasta taulukosta näkee, millaisilla tuloilla varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta määräytyy korkein maksu (maksu
kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta 289 €/kk).
2-henkinen perhe
3-henkinen perhe
4-henkinen perhe
5-henkinen perhe
6-henkinen perhe

4803 €
5414 €
5781 €
6148 €
6514 €

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät aviopuolisot tai ns. avoliitossa elävät henkilöt sekä heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään
maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden
kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.
Jos tulotietoja ei ole toimitettu pyydettyyn ajankohtaan mennessä, varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös tehdään
korkeimman maksun mukaisesti. Maksu oikaistaan, kun tulotiedot on toimitettu, seuraavasta laskutuksesta alkaen.
Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen alettua päivähoidon aluejohtajalle,
perhepäivähoidon ohjaajalle tai varhaiskasvatuksen toimistosihteerille osoitteeseen:
Tuula Pikkarainen
päivähoidon aluejohtaja
puh. 04010 45318
Rekulan päiväkoti/
Porokylän päiväkoti
Koulukatu 3
75500 Nurmes

Tarja Lipponen
päivähoidon aluejohtaja
puh. 04010 45319
Hannilan päiväkoti/
Pikku-Kaarlen päiväkoti
Sukkatie 5
75500 Nurmes

Elina Lohtander
perhepäivähoidon ohjaaja
puh. 04010 45351
Hannilan päiväkoti
Sukkatie 5
75500 Nurmes

Tuula Lohtander
toimistosihteeri
puh. 04010 45320
Nurmes-talo (2. krs)
Kötsintie 2
75500 Nurmes

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasioista päivähoidon aluejohtajalta, perhepäivähoidon ohjaajalta tai toimistosihteeriltä.

