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1 
Varhais- 
kasvatuksessa 
olevien 
lasten 
henkilötiedot 

Nimi Henkilötunnus 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

      
 

      

 

      

Osoite 

      

Perheenjäsenten lukumäärä ( ei yli 18-vuotiaita lapsia ) 

       

 
2 
Samassa 
taloudessa 
asuvat 
huoltajat/ 
huoltaja ja avio- 
tai avopuoliso 

Huoltaja 1  Huoltaja 2/ avio- tai avopuoliso 
Nimi 

      
Nimi 

      
Henkilötunnus 

      

Puhelin 

      

Henkilötunnus 

      

Puhelin 

      

Ammatti tai tehtävä 

      
Ammatti tai tehtävä 

      
Nykyinen työ- tai opiskelupaikka 

      

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka 

      

Perhesuhde 

 avioliitossa  avoliitossa  naimaton   leski  asumuserossa   eronnut 

 muu huoltaja 
 

 
3 
Muut samassa 
osoitteessa 
asuvat alle 18-
vuotiaat lapset 

Nimi 

      
Henkilötunnus 

      
 

Nimi 

      
Henkilötunnus 

      
 

Nimi 

      
Henkilötunnus 

      
 

 
4 
Varhais- 
kasvatuksen 
tarve1 ja 
maksuprosentit 

 

 alle 42 h/kk (alle 10h/vk): 30 % 

 42–63 h/kk (10–15 h/vk): 40 % 

 63–84 h/kk (15–20 h/vk): 50 % 

 84–105 h/kk (20–25 h/vk): 60 %  

  

 105–126 h/kk (25–30 h/vk): 70 % 

 126–147 h/kk (30–35 h/vk): 80 % 

 147–168 h/kk (35–40 h/vk): 90 % 

 yli 168 h/kk (yli 40 h/vk): 100 % 

 
5 
Lisätietoja 

      
 
 

 
  

 

 En toimita tulotietoja; hyväksyn laissa säädetyn korkeimman maksun (allekirjoita lomake 

tämän sivun alalaidassa, lomakkeen toista sivua ei tarvitse täyttää). 
 

 

       ___/___ 20___         _____________________________________________________ 

   Allekirjoitus  

                                                 
1 esiopetuksessa olevan lapsen osalta merkitään 

esiopetuksen (4h/pv) lisäksi tarvittava varhaiskasvatus 
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6 
Tulotiedot 

Onko kyseessä 
olevaa tuloa 

Euroa kuukaudessa (brutto) 
sekä mahdolliset lisätiedot 

Hyväksyn tulorekisterissä olevien tietojen käyttämisen 
asiakasmaksun määräämisessä:  
Kyllä  (rasti ruutuun).  
Muussa tapauksessa ansiotulojen liitteeksi tulee toimittaa  
viimeisin palkanmaksutosite tai palkkatodistus, jossa on 
näkyvissä useamman kuukauden tulokertymä. 

  

Huoltajan 1 ansiotulot päätoimesta Kyllä  Ei        

Huoltajan 2 /avio- tai avopuolison ansiotulot 
päätoimesta 

Kyllä  Ei        

Huoltajan 1 ansiotulot sivutoimesta Kyllä  Ei        

Huoltajan 2 /avio- tai avopuolison ansiotulot 

sivutoimesta 
Kyllä  Ei        

Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja 
yritystoiminnasta saatavat tulot 
(Erillinen yrittäjän tuloselvityslomake ja liitteet) 

Kyllä  Ei        

Maatalouden tulot 
(Liitteeksi verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta) 

Kyllä  Ei        

Vuokratulot (Liitteeksi selvitys vuokratulosta, vastikkeet saa 
vähentää vuokratulosta) 

Kyllä  Ei        

Muut pääomatulot, esim. korko- ja osinkotulot 
(Liitteeksi selvitys tulosta ja viimeksi vahvistettu 
verotuspäätös) 

Kyllä  Ei        

Sairauspäiväraha, äitiys, isyys- tai vanhempainraha 
(Liitteeksi päätös etuudesta) 

Kyllä  Ei        

Joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha 
 (Liitteeksi päätös etuudesta) 

Kyllä  Ei        

Ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha, 
työmarkkinatuki tai osa-aikatyön lisäksi saatava 
päiväraha tai vuorottelukorvaus 
(Liitteeksi päätös etuudesta) 

Kyllä  Ei        

Tapaturmavakuutuksen päiväraha (Liitteeksi päätös) Kyllä  Ei        

Eläkkeet (Liitteeksi päätös) Kyllä  Ei        

Elatusapu- tai tuki varhaiskasvatuspalveluja 
käyttävästä lapsesta (Liitteeksi kopio sopimuksesta tai 
maksukuitti/tiliote) 

Kyllä  Ei        

Metsätulo, metsätulona otetaan huomioon metsän 
keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta Asiakasmaksulain 
10 a § 2 momentin mukaisesti.  
(Liitteeksi viimeisin esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa, 
josta selviää metsän hehtaarimäärä ja sijaintipaikkakunta) 

Onko perheen 
omistuksessa 
metsää? 
 
Kyllä  Ei  

      

Opiskelijan tulot   

(Liitteeksi päätös opintoihin liittyvästä etuudesta sekä 
opiskelutodistus) 

Kyllä  Ei        

Kaikki muut jatkuvaluonteiset tulot  
(Liitteeksi selvitykset tuloista) 

Kyllä  Ei        

 
7 Tuloista 
vähennettävät 
menot 

Elatusavut toiselle perheelle 
(Liitteeksi elatussopimus, maksukuitti tai 
tiliote) 

Kyllä  Ei        

 
8 
Lisätietoja  

      
 
 
 
 
 

 
 
9 
Tietojen antajan 
allekirjoitus 

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 
Paikka, aika ja allekirjoitus 
 

      
 


