SUONENJOEN KAUPUNKI
Päivähoitotoimisto
Sairaalapolku 3
77600 SUONENJOKI
puh. 044 758 1485 tai 044 758 1404
PALVELUA SAAVAN LAPSEN TIEDOT:
Sukunimi
etunimi

TULOSELVITYS
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistamiseksi
PALAUTUS : _________________ mennessä
PÄIVÄHOITOPAIKKAAN TAI PÄIVÄHOITOTOIMISTOON!

syntymäaika

hoitopaikka

Perhekoko: ________ henkilöä (perhekokoon lasketaan alle 18-vuotiaat lapset, huoltaja/huoltajat, huoltajan puoliso tai
muu vastaava samassa taloudessa asuva henkilö)

SUOSTUN MAKSAMAAN KORKEINTA MAKSUA

kunnes toisin ilmoitan. En toimita tulotietoja.

TOIMITAMME TULOTIEDOT VASTA ___.___. 20___ MENNESSÄ
Tulotiedot:
TOSITTEET LIITTEEKSI

syy:_______________________

Huoltaja

Huoltajan puoliso tai muu vastaava
samassa taloudessa asuva henkilö

Nimi:________________________

Nimi:___________________________

Palvelua saavan
lapsen TULOT

Palkkatulo päätoimesta / kk brutto
(viimeisin)
Verolliset luontaisedut (esim. ruoka,
asunto, auto, puhelin) / kk
Palkkatulo sivutoimesta / kk brutto
Eläkkeet
Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki / koulutustuki (päätös liitteeksi)
Pääomatulot, esim. korko-, vuokraja osinkotulot / kk Mitkä?
Opiskelija
(opiskelutodistus liitteeksi)
Yksityisyrittäjä (Mukaan liitettävä erillinen
yrittäjän tuloselvityslomake tai AY, TMI, KY:
viimeisin vahvistettu verotuspäätös)

Muu tulot
Metsämaan pinta-ala
Lapsen saama elatusapu ja/tai
elatustuki tai muu tulo (tositteet
liitteeksi)

Vähennettävät erät:
Maksettu elatusapu €/kk (liitteenä kaksi
viimeisintä kuittia tai muu luotettava selvitys).

LIITTEET joihin selvitys perustuu____________ kpl

Päiväys

___ / ___ 20___

________________________________________
Allekirjoitus

Osoite: _____________________________

________________________________________

___________________________________

Nimen selvennys:
Puhelinnumero: ___________________________

06/16

TULOTIETOJEN SELVITTÄMINEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMISTÄ VARTEN
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevat tulot
Päätettäessä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen 12 kk keskimääräinen 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.
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan
vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään
10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen
vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella
vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen
suuruinen.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten
kotihoidon tukea.
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).
Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen
perusteella.
Varhaiskasvatuksen asiakasamaksun määräytyminen 1.8.2016 alkaen
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä
toiseksi nuorimman varhaiskasvatuspalvelua käyttävän lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Jokaisesta
seuraavasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista
vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien
prosenttien mukaisesti:
perheen koko

tuloraja € / kk

maksu %

2
3
4
5
6

1 403
1 730
2 053
2 191
2 328

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

korkeimman
maksun tuloraja
3925 €
4816 €
5724 €
5863 €
5999 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei kokopäivähoidon kaikkina toimintapäivinä hoidossa olevan lapsen osalta peritä.
HUOMAA ETTÄ MAKSUA ARVIOIDESSASI HUOMIOIT MYÖS LOMARAHAN OSUUDEN. Laskentakaava jossa lomaraha
huomioidaan on yleensä: (1 kk palkka x 12,5) : 12 = kuukausituloksi määriteltävä palkka.

Mikäli selvitystä ei ole toimitettu, palvelusta voidaan määrätä korkein maksu. Korkeimman maksun ja
tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta!
SELVITYS KUUKAUSITULOISTA:

kuluvan tai edellisen kuukauden ansiolaskelma, jossa näkyy tulokertymää kuukautta pidemmältä jaksolta (jos ei kertymää ole vielä
syntynyt, niin liitä esim. edellisen vuoden viimeinen ansiolaskelma mukaan) ja lomaraha (miel. eriteltynä)

jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan palkanlaskijalta arvio tulevasta kuukausitulosta

jäljennös päivärahapäätöksestä

sopimusjäljennös tai kuitti maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta
SELVITYS YRITYKSESTÄ SAATAVASTA TULOSTA:

TÄYTÄ ERILLINEN YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKE LIITTEEKSI TÄHÄN TULOSELVITYKSEEN tai yritys muodon ollessa
AY, TMI tai KY: viimeisin vahvistettu verotuspäätös liitteeksi
OPISKELUTODISTUS
MUUT ASIAKASMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOTIEDOT

mm. selvitys lapsen tai vanhempien omistaman metsämaan pinta-alasta

Maksuasetuksen mukaan asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat
perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

