
                           PARKANON KAUPUNKI TULOSELVITYS VARHAISKASVATUS-  

                    Sivistyspalvelut/ Varhaiskasvatus  MAKSUN  MÄÄRÄYTYMISTÄ VARTEN  

                        Parkanontie 37 
  39700 Parkano 
                         P. 044-7865 530  
 

Vanhempien/samassa 
yhteistaloudessa olevien 
nimi/nimet, henkilötunnus ja osoite 

 
 
 

Lapsen/lasten nimet  
ja henkilötunnus 

 

Perheen koko  Puhelin kotiin                                       toimeen 

 

Suostun  maksamaan korkeinta maksua (max. 288 €), en toimita tulotietoja. 

 
HUOM! MUKAAN PALKKALASKELMAT, MAKSUILMOITUKSET TAI MUUT TODISTEET. 
Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta liitteineen määräaikaan mennessä, peritään hoidosta korkein maksu, joka on 
maksimissaan 288 € (1.8.2020 alkaen). 

 

Perheen/ yhteistaloudessa elävien veronalaiset tulot (brutto €/kk) 

1.  vanhemman/yhteistaloudessa            
olevan/avopuolison palkkatulot (myös 
sivutoimista) 

Asiakas täyttää                                              

 

                                          € 

Viranomainen täyttää 

 

€                

2.  vanhemman/yhteistaloudessa            
olevan/avopuolison palkkatulot (myös 
sivutoimista) 

  

Eläkkeet (esim. työ-, perhe- ja kansaneläke)   

Itsenäisen ammatin harjoittamisesta saatavat 
/Yritystoiminnan tulot 

  

Metsänomistajan tulot                                   ha/kunta  

Työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha   

Elatusapu tai –tuki                    €/lapsi   

Korko- ja osinkotulot /Vuokratulot   

Sv-päiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha   

Muut tulot, pääomatulot/mitkä   

                                          TULOT YHTEENSÄ   

VÄHENNETTÄVÄT  

                                      Maksettava elatusapu 

  

                   HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 
                  (tulot miinus vähennettävät erät) 

  

Lapseni käyttää hoitopaikkaa sovittujen hoitotuntien mukaisesti   _______ h/vko  

Lapseni on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa   _______ h/vko 

Vakuutamme tiedot oikeiksi. 
 
Suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen. 
 
Vastaamme varhaiskasvatusmaksun 
suorittamisesta. 

Paikka ja päivämäärä   
 
___________________________ ____/____ ________ 
 
Allekirjoitukset   
       
______________________________________________    
 
______________________________________________ 

 
 



OHJE: TULOJEN SELVITTÄMINEN 
 
Perheen tuloselvitykset liitteineen on toimitettava koulutoimistoon hoidon alkamisesta viimeistään 
seuraavan kuukauden 3: teen päivään mennessä. Jos perhe ei halua toimittaa tulotietoja tai ei toimita 
niitä määräaikaan mennessä määrätään korkein varhaiskasvatusmaksu. Esim. päivähoito aloitettu 
elokuussa, tuloselvitys on toimitettava 3.9. mennessä. 
 
Lapsen päivähoitomaksua määriteltäessä tuloina otetaan huomioon yhteistaloudessa elävien: 

- ansio- ja pääomatulot (veronalaiset) 
- verosta vapaat tulot 
- tutkimuksen ja taiteen apurahat 
- verolliset luontaisedut 
- verolliset päivärahat 
- lasten eläkkeet, elinkorot, elatusavut ja elatustuet (lapsen henkilökohtaista hoitomaksua 

määrättäessä) 
- työttömyysturvalain mukainen päiväraha 
- Kelan maksama työmarkkinatuki, koulutustuki ja kuntoutusraha 
- sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha 
- tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha 
- kunnan maksama omaishoidontuki 
- perhehoitajan hoitopalkkio 
- Yrittäjät: yritystoiminnasta saatavat tulot, starttirahat. 
Tuloista huomioitavat vähennykset: 

- suoritetut elatusavut 
- vuokratuloista saa vähentää poistot, vakuutukset, nuohous- ja matkakulut 

 
TULOSELVITYKSEN LIITTEET: 
 

- Tilinauhat tai palkkatodistus 
- Tositteet muista tuloista sekä maksetuista/saaduista elatusavuista 
- Päätoimisen opiskelijan opiskelutodistus 

 
Yksityisyrittäjältä (asiakirjoista selvittävä yritysmuoto) 

- Starttirahapäätös (uusi yrittäjä)  
- tuloslaskelma, tase josta selviää yksityisnostot (ei toimiteta, jos yritysmuoto osakeyhtiö) 
- tai verotustodistus (viimeksi vahvistetusta verotuksesta) 

 
Metsänomistajalta 

- verotodistus ja selvitys, josta käy ilmi kuinka paljon (ha) metsää omistaa sekä minkä kunnan alueella 
metsä sijaitsee.  

  
Varhaiskasvatusmaksua ei korjata takautuvasti, ellei tuloselvityksiä ole toimitettu määräaikaan 
mennessä. 
 

Liitteitä ei tarvitse toimittaa, mikäli bruttotulot ylittävät 
 
4 828 € ( 2 henk.), 
5 448 € ( 3 henk.), 
5 821 € ( 4 henk.), 
6 194 € ( 5 henk.), 
6 566 € ( 6 henk.). 
 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Tuloselvityslomake palautetaan tällöin allekirjoitettuna ja ”Suostun maksamaan korkeinta maksua” -
kohta rastitettuna. 

 
Lisätietoa varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista löydät varhaiskasvatuksen internetsivuilta:   
http://www.parkano.fi/palvelut/paeivaehoito-ja-varhaiskasvatus/paeivaehoitomaksut.html 

 
30.10.2020 
 


