TOHMAJÄRVEN KUNTA

TULOSELVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN
MÄÄRITTÄMISTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN

Varhaiskasvatus
HOIDOSSA

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka

OLEVAT
LAPSET
SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT
HUOLTAJAT/
HUOLTAJA JA
AVIO- TAI AVOPUOLISO
MUUT TIEDOT

Huoltajan nimi
Henkilötunnus

Huoltajan/avio- tai avopuolison nimi
Puh. päivisin

Työ- tai opiskelupaikka

Henkilötunnus

Puh.päivisin

Työ- tai opiskelupaikka

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Muiden samassa taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset

TULOTIEDOT

Samassa taloudessa asuvat huoltajat/ huoltaja ja avio- tai avopuoliso

Kaikista tosite/
päätös liitteeksi

1 Huoltajan tulot

Varhaiskasvatuksen

2 Huoltajan tulot

Varhaiskasvatuksen

Brutto €/kk

merkintöjä

Brutto €/kk

merkintöjä

Ansiotulo päätoimesta
luontaisetuineen
Ansiotulotulo sivutoimesta
luontaisetuineen
Työttömyyskorvaus/
työmarkkinatuki/koulutustuki/sairauspäiväraha
Osa-aikalisä/vuorotteluvapaakorvaus/osa-aikatyön
lisäksi saatava päiväraha
Opiskelijan tulot
Saadut tai maksetut elatusavut
/-tuet (lapsikohtainen tieto)
Äitiys-, isyys- ja tai vanhempainraha
Yksityisyrittäjä (erillinen
yrittäjän tuloselvitys)
Eläkkeet (huoltajan ja päivähoidossa olevan lapsen)
Vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet
Pääomatulot (korot, optiot,
osingot jne.)
Kaikki muut tulot, mitkä
Päivähoidossa olevan lapsen
tulot Brutto €/kk

Liitteitä yhteensä: ____ kpl.

Ilmoittamani tiedot ovat voimassa ___/___ ______ alkaen.

HYVÄKSYMME KORKEIMMAN PÄIVÄHOITOMAKSUN ( )
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
____/____ ______

Allekirjoitus ja nimen selvennys
Täyttö- ja palautusohjeet kääntöpuolella

TÄYTTÖ- JA PALAUTUSOHJEET
Tieto ansiotuloista annetaan tällä lomakkeella. Lomakkeen mukaan on liittettävä
palkkatodistus tai vastaava, josta käy ilmi ennakkopidätyksen alaiset bruttotulot. Lomaraha
oteaan huomioon tulona. Jos lomarahaa ei makseta siitä tulee olla työnantajan todistus.
Mikäli saat vuosittaista tulospalkkiota, toimita myös kyseinen todistus.
Yrittäjät toimittavat yrityksestä tuloslaskelman ja taseen päättyneeltä tilikaudelta tai välitilinpäätöksen tai viimeisimmät vahvistetut verotiedot.
Muista tuloista (esim. äitiyspäivärahasta, työttömyyskorvauksesta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, pääomatulosta, elatusavusta/-tuesta, eläkkeestä jne.) tulee myös toimittaa
todistus.
Opiskelijat toimittavat opiskelutodistuksensa heti kun ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi
oppilaitoksiin opintojen alettua.
Jos päivähoitomaksu hyväksytään korkeimman maksun mukaan, on
siitä ilmoitettava päivähoitohakemuksessa tai tulonselvityslomakkeessa. Tällöin tulotietoja ja
liiteitä ei tarvitse toimittaa.
Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan täytettynä viimeistään hoitosuhteen alkaessa
varhaiskasvatuksen toimistosihteerille tai päällikölle. Käyntiosoite on Kirkkotie 6 ja postiosoite
on Tohmajärven kunta / varhaiskasvatus, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi.

