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Vanhempien tuloselvitys
Alkaen:
Lapsen hoitopaikka:
Päivähoidon alkamispäivä:

Lapsen perhetiedot
Hoidossa olevat lapset
Lapsen suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lapsen suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lapsen suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lapsen suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Huoltajien tiedot
Äidin/avio-/avopuoliso
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Sähköposti

Puhelinnumero

Isän/avio-/avopuolison nimi
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Sähköposti

Puhelinnumero

Muiden alle 18-vuotiaiden sisarusten syntymävuodet
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Bruttotulot kuukaudessa
En toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan
Tositteita ei tule toimittaa, jos korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy.
Bruttotulorajat määräytyvät 1.8.2020 lähtien seuraavasti:
Perheen koko/henkilöä

Korkeimman maksun bruttotuloraja € /kk

2
3
4
5
6

4828
5448
5822
6196
6196

Perheen tulot kuukaudessa
Merkitse kuukauden bruttotulot euroina
Palkkatulot äidin/avio-/avopuolison:

Palkkatulot isän/avio-/avopuolison:

Eläketulot (esim. työ-,perhe- ja kansaneläke tai lapsen saama eläke):

Työttömyyspäiväraha, Työmarkkina- ja
koulutustuki:

Elatusapu- tai tuki/hoidossa oleva lapsi:

Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja
yritystoiminnasta saatavat tulot:

Sairaus- ja äitiyspvraha, kuntoutusraha:

Ammattikoulutusraha:

Korko- ja osinkotulot:

Vuokratulot:

Muut pääomatulot:

Muut tulot:

Tulot yhteensä:

Vähennettävät erät
Elatusapu:

Muut:
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Huomioitavat bruttotulot/kk

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Allekirjoitus

Päiväys

Ohje
Tuloselvityksen liitteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Palkkatosite molemmilta vanhemmilta/avopuolisoilta (sama osoite)
Päivärahapäätös (myös päätös kotihoidon tuesta)
Eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä kuukaudessa
Yrittäjältä yrittäjän tuloselvityslomake, jonka kirjanpitäjä täyttää ja allekirjoittaa. Lomake löytyy netistä ja saa tarvittaessa päiväkodeilta.
Opiskelijalta opiskelu-/läsnäolotodistus oppilaitoksesta
Aikuisopiskelijalta todistus ammattikoulutusrahasta, aikuiskoulutustuesta tai omaehtoisesta opiskelusta maksettavasta työttömyysetuudesta
Tosite saatavasta tai maksettavasta elatusmaksusta/lapsi/kuukausi
Tosite vuokratulosta

Hoitomaksu peritään korkeimman maksun mukaan, mikäli liitteitä ei toimiteta tai ne
ovat puutteelliset.

Lasten päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot
-

ansiotulot (brutto, myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös
starttiraha)
verolliset päivärahat (ei matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka päivähoidossa)
elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
työttömyysturvalain mukainen päiväraha
Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki
työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
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Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha,
isyys- ja vanhempainraha
tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
kunnan maksama omaishoidontuki
perhehoitajan hoitopalkkio
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
lomaraha (5 % bruttopalkasta/kk)

Lapsen/lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevan lapsen/olevien lasten
osalta.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä
-

lapsilisä
lapsen hoitotuki
eläkkeensaajan hoitotuki
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki
vammaistuki
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
sotilasavustus
rintamalisä
opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
aikuiskoulutustuki
opintotuen asumislisä
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen
kulukorvaus
opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
matkustussäännön mukainen päiväraha
kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
perhehoidon kustannusten korvaukset
lasten kotihoidontuki

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen
yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Palautus
Tuloselvityksen liitteineen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
paivahoito@kempele.fi tai postitse osoitteeseen Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL
12, 90441 Kempele. Tuloselvityksen liitteineen voi myös jättää päiväkodille.

