
 
 
 
TULOSELVITYSLOMAKE (palautettava liitteiden ohessa täytettynä) 

 
LAPSEN NIMI / LAPSIEN NIMET: 
 
 

henkilötunnus / -tunnukset: 

VARHAISKASVATUSPAIKKA: 
 

 

 

 
Laskutettavan huoltajan nimi Puolison tai toisen huoltajan nimi: 

Perheen kaikkien alle 18v lasten nimet ja henkilötunnukset: 

Perheen koko:  

 

 En toimita tulotietoja. Hyväksyn korkeimman varhaiskasvatusmaksun. 
 

 Toimitan tulotiedot liitteenä ja rastitan alla olevasta listasta kohdat, jotka koskevat perhettämme: 
 

 Äidin palkkatulot, myös sivutoimesta. Toimita liitteenä esim. kopio palkkakuitista tai palkkatodistus 

 Isän palkkatulot, myös sivutoimesta. Toimita liitteenä esim. kopio palkkakuitista tai palkkatodistus  

 Eläkkeet vanhempien ja hoitolapsen osalta (esim. työ-, perhe-, kansaneläkkeet). Toimita liitteenä 
 eläkepäätös 

 Itsenäisen ammatinharjoittamisen tai yritystoiminnan tulot. Toimita liitteenä esim. tilitoimiston selvitys 
yrityksen tuloista tai edellisen vuoden tilinpäätös ja tase. Maataloudesta liitteenä voi toimittaa 
vahvistetun verotuspäätöksen. 

 Metsätulo. Ilmoita metsäala tähän hehtaareina:   Toimita liitteenä kopio verotustodistuksesta 

 Työttömyyspäiväraha. Toimita liitteenä kopio päivärahapäätöksestä. 

 Kelan maksamat päivärahat, esim. sairauspäiväraha, äitiys- tai vanhempainpäiväraha, opintotuki.  
 Toimita liitteenä kopio päätöksestä. 

 Korko- ja osinkotulot. Toimita liitteenä esim. kopio vahvistetusta verotuspäätöksestä tai tosite pankista 

 Vuokratulot. Toimita liitteenä kopio vuokrasopimuksesta. 

 Elatusapu tai –tuki. Toimita liitteenä kopio elatustukipäätöksestä 
 
 
Vähennettävät erät: 

 Maksettava elatusapu. Toimita liitteenä kopio vahvistetusta elatussopimuksesta 
 
Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa tulo- ja perheolosuhteissa tapahtuvista muutoksista. Vakuutan antamani 
tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.    
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