
 

  

 TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKAS- 
 MAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN 
 
 Vastaanottaja_________________ saapunut__________ 
 

Tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, muutoin määritellään korkein asiakasmaksu. 
Varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset toimitetaan sähköisesti eDaisy-asiointipalveluun. 
 
Suostun/suostumme siihen, että tulorekisterin tietoja saa epäselvässä tilanteessa käyttää toimitettujen tietojen  
tarkistamiseen. Tiedot on edelleen toimitettava itse. Kaikki tarvittavat tiedot eivät ole tulorekisterissä. 
 

 __________________________________  __________________________________ 
    pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys   pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 
LAPSEN/  
LASTEN  
TIEDOT  

 

Lapsen nimi Henkilötunnus Varhaiskasvatuspaikka 

1.   

2.   

3.   

 
SAMASSA 
TALOUDESSA 
ASUVAT  
HUOLTAJAT/ 
HUOLTAJA JA 
AVIO- TAI 
AVOPUOLISO 

1. Huoltajan nimi 2. Huoltajan / avio- tai avopuolison nimi 

 

Henkilötunnus Puhelin päivisin   Henkilötunnus Puhelin päivisin   

Työ- tai opiskelupaikka, työsuhteen alkamispvm 

 

Työ- tai opiskelupaikka,  työsuhteen alkamispvm 

Sähköposti Sähköposti 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja syntymäajat 

 

 En/emme toimita tulotietoja. Sitoudun/sitoudumme maksamaan  korkeimman  varhaiskasvatusmaksun. 

TULOTIEDOT  

Tositteet / päätökset kaikista liitteeksi! 

Huoltajan br.tulot/kk Huoltajan br.tulot/kk 

Palkkatulot/ansiotulot 

palkkatulo päätoimesta + lomarahat 5% (liite: palkkalaskelma, jossa näkyy 
useamman kuukauden ajalta tulokertymä) 

  

Yrittäjä: erillinen yrittäjän tuloselvitys   

Pääomatulot, vuokratulot ja osinkotulot ym. (liitteeksi viimeisin verotus-
päätös) 

  

Eläke, vanhempainraha, äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäivärahat, 
omaishoidontuki, kuntoutusraha, osittainen ja joustava hoitoraha,  
vuorotteluvapaakorvaus 

  

Opiskelijan etuudet ja palkkatulot (Liitteet: opiskelutodistus ja päätös 
opintoetuudesta) 

  

Muut tulot, esim metsä, josta laskennallinen tuotto (pinta-ala, sijaintikunta) 

liitteeksi esim. veroehdotuksen erittelyosa) 

  

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen/lasten tulot, esim. elatusapu, -
tuki, eläke 

  

Vähennettävät erät: maksettu elatusapu   

Tiedot ovat voimassa ____/____20____ alkaen. 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

____/____ 20____  ______________________________________________ 
       allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomake liitteineen palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti eDaisy-asiointipalveluun: 
https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy tai osoitteeseen: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, Varhaiskasvatus, PL 13, 43101 Saarijärvi 

       KÄÄNNÄ 

 



 

  

 

               

OHJEITA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TULOTIETOJEN  
SELVITTÄMISESTÄ 
 
 
Maksuperusteet 
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:ään. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vä-
himmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. 

• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään hoidon alkamisajankohdan tilannetta vastaavaksi esitettyjen tositteiden ja 
liitteiden perusteella. Asiakasmaksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot muuttuvat 
olennaisesti tai perheen koko, lapsen palveluntarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Korkeimpaan var-
haiskasvatuksen asiakasmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita. 

• Asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksua voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiak-
kaan antamiin virheellisiin tietoihin. 

• Jos perheen tuloissa tapahtuu olennaisia (+/- 10 %) muutoksia, on uusi tuloselvityslomake liitteineen toimitettava välittömästi. 
Maksu tarkistetaan muutoksesta seuraavan kuukauden alusta lukien. 

• Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava muutosilmoituksella eDaisy-asiointi palvelun kautta. 
• Sivistyslautakunnan asiakasmaksuperusteissa on selvitetty varhaiskasvatuksen  asiakasmaksujen määräytymistä tarkemmin. 
 
Perheen / perheiden tulot 
• Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitonomaisissa olosuhteis-

sa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  
• Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kesimääräinen kuukausitulo. 
• Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot 

korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista 
määrää. 

• Jos lapsi jatkuvasti ja säännönmukaisesti asuu osan kalenterikuukaudesta erossa olevien yhteishuoltajiensa luona, tulee mo-
lempien huoltajien hakea varhaiskasvatuspaikkaa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sille huoltajalle, missä 
väestörekisterin mukaisesti lapsi on kirjoilla. Maksu määräytyy huoltajan nykyisen perhekoon, tulojen ja sovitun toiminta-
ajan mukaisena. 

• Tulona ei oteta huomioon: lapsilisää, vammaisetuukisista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkeläin 
(568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulu-
ja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa 
toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, 
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten ko-
tihoidon tukea. 

• Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kus-
tannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahan suoritettava etuus (syytinki) 

 
Selvitys kuukausitulosta 
 
• Ajankohtainen ansiolaskelma / palkkatodistus (palkkatulo), jossa näkyy tulokertymä ja lomaraha. Jos lomarahaa ei ole ilmoitet-

tu, lisätään kuukauden bruttotuloihin 5 %. Mikäli lomarahaa ei  makseta, on siitä esitettävä todistus. 
• Jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio tulevasta kuukausitulosta. Arviotietoja käytettäessä tulotie-

dot tarkistetaan takautuvasti. 
• Jäljennös päiväraha- ja/tai eläke päätöksistä 
• Liitteet muista tuloista, esim. metsän hehtaarimäärät ja sijaintikunnat, jotka näkyvät verotuspäätöksen erittelyosassa 
• Sopimusjäljennös tai tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen 

osalta eriteltynä. Samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta. 
 
Selvitys opiskelusta 
• Opiskelutodistus 
• Tositteet opintojen aikaisista tuloista (esim. opintoraha, työttömyyspäiväraha, palkkatulo) 
 
Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta  
 
• Erillinen yrittäjän tuloselvityslomake, josta löytyy tarkemmat ohjeet 

 
 
Varhaiskasvatuksen viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta 
riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista17 §).  
1.1.2020 alkaen kunnat saavat tulorekisteristä palkkatietoja varhaiskasvatusmaksujen määrittelemiseksi ja eläke- ja etuustietoja 
1.1.2021 lähtien. Perheiden on edelleen ilmoitettava / toimitettava tulotiedot itse varhaiskasvatustoimistoon. Tulorekisteristä 
saadaan tarvittaessa tarkentavia tietoja. Varhaiskasvatuslaki ei ole tältä osin muuttunut.  
 

Lisätietoja:  

toimistosihteeri, puh. 044 4598 446 

 


