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Varhaiskasvatuksen tuloselvitys 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja kuukausitulojen perusteella. 

Yhteishuoltajilla asiakasmaksu määräytyy pääsääntöisesti lähivanhemman tulojen ja perheen koon 

mukaan. Lähivanhempi on huoltaja, jonka kanssa lapsella on sama osoite. Ilmoita perheen yritystulot 

erillisellä Yrittäjän tuloselvitys -lomakkeella. 

Lapsen/lasten tiedot 

Nimi Hoitopaikka 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat perheen bruttotulot 

 En toimita tulotietojani, vaan hyväksyn korkeimman asiakasmaksun 

 Äiti/puoliso/kk Isä/puoliso/kk 

Palkkatulo päätoimesta 

Palkkatulo sivutoimesta 

Työttömyyskorvaus tai koulutustuki 

- ei Kelan opintotuki tai aikuiskoulutustuki 

Elatusapu- tai tuki 

- vain hoidossa olevasta lapsesta 

Eläke, kuntoutustuki, elinkorko 

- huoltajan tai lapsen saama 

Äitiys- tai vanhempainraha 

Joustava tai osittainen hoitoraha 

Tapaturmavakuutuksen 

päiväraha tai elinkorko 

Vuokratulo 

Korko- tai osinkotulo 

Metsätulo tai muu pääomatulo 

Muu jatkuvaluontoinen tulo, mikä? 

Tulot yhteensä 
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Omaisuustulosta saa vähentää asianomaisen tulon hankinnasta aiheutuvat välittömät kustannukset, 

kuten asunnon vuokratulosta suoritettu hoitovastike. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun hyväksyttävät menot 

 Äiti/puoliso €/kk Isä/puoliso €/kk 

Elatusapu tai syytinki 

Allekirjoitus ja lomakkeen palautus 

Allekirjoituksellani vahvistan antamani tiedot oikeaksi. 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

_____________________________ _________________________________________ 

Jos palautat lomakkeen varhaiskasvatuksen WEB -palvelun kautta, allekirjoitusta ei tarvita. 

WEB-palvelu on suojattu sähköinen asiointipalvelu, joka vaatii tunnistautumisen. Lisätietoja 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja linkki WEB-palveluun: www.heinola.fi > Varhaiskasvatus ja 

koulutus > Varhaiskasvatus > Varhaiskasvatusmaksut. 

Jos ette toimita tulotietoja määräajassa, teiltä peritään korkein asiakasmaksu. 

Liitteet 

Todistus, päätös, laskelma tai selvitys voimassa olevista tuloista, ei päättyneistä tuloista. 

• Viimeisin verotustodistus (vaaditaan kaikilta) 

• Viimeisin palkkalaskelma, josta selviävät tulot viimeiseltä palkanmaksujaksolta sekä 

palkkakertymä kuluvalta vuodelta 

• Päätös työttömyyskorvauksesta tai koulutuksen ajalta maksettavasta päivärahasta 

• Todistus opiskelusta, josta selviävät opiskelun alkamis- ja päättymispäivät 

• Päätös äitiyspäivärahasta/vanhempainrahasta/joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta 

• Metsätulosta viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jossa on tiedot metsäomaisuuden sijainnista ja 

hehtaarimäärä, joka on määritelty metsämaaksi 

• Yrittäjältä selvitys tuloista erillisellä Yrittäjän tuloselvitys -lomakkeella liitteineen 

• Muut liitteet tai lisäselvitys: 

Suostumus tarkistaa tulotiedot tulorekisteristä 

Annan suostumuksen tarkistaa tulotietoni verohallinnon tulorekisteristä varhaiskasvatusmaksun 

tarkistusta varten. Suostumus ei poista perheeltä velvollisuutta ilmoittaa tulojen muutoksista. 

Lisätietoja: varhaiskasvatusmaksut@heinola.fi, puh. 044 797 7063 / 044 797 7010 
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