HEINÄVEDEN KUNTA

TULOSELVITYS varhaiskasvatusmaksun määrittämistä /
tarkistamista varten ____/____ 20____ alkaen

Varhaiskasvatustoimisto
Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi
Samassa taloudessa asuvat vanhemmat / huoltajat / avio- /
avopuolisot (yliviivaa tarpeeton), nimet ja osoite:

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen / lasten nimet ja
henkilötunnus:

Puhelinnumero kotiin:

Perheen koko: yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa
(väestötietojen mukainen asuinpaikka) elävät alaikäiset lapset:

Puhelinnumero toimeen:
Äiti:

Isä:

Lapsen / lasten varhaiskasvatuksen tarve:  Kokopäivähoito (jos yksikin päivä varhaiskasvatusta yli 5 h/pvä)

 Osapäivähoito (jos varhaiskasvatusta joka päivä enintään 5 h/pvä)
Lapsi on varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti 1)  keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain (maksu 100 %).
(varattu aika)
Lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti 2)  keskimäärin vähintään 25, kuitenkin alle 35 tuntia viikoittain (maksu 80 %),
(varattu aika)

3)  keskimäärin vähintään 15, kuitenkin alle 25 tuntia viikoittain (maksu 60 %),
4)  keskimäärin alle 15 tuntia viikoittain (maksu 40 %),
jolloin hoitoajat tasoittuvat  2,  3,  4 viikossa
/

20

lukien.

 En toimita perheemme tulotietoja, vaan suostun maksamaan korkeinta varhaiskasvatusmaksua,
kunnes toisin ilmoitan (huom! allekirjoitus kääntöpuolelle).

PERHEEN TULOTIEDOT veronalaiset bruttotulot ja verosta vapaat tulot
äiti tai muu huoltaja
tulot €/kk

viranomainen
täyttää

isä tai muu huoltaja
tulot €/kk

viranomainen
täyttää

Palkkatulo + laskennallinen lomaraha 5 % peruspalkasta
(liite työnantajan antama palkkatodistus tai viimeinen
palkkalaskelma, jossa näkyy kertymä)
Yritystoiminnan tulot (liite yrittäjän tuloselvityslomake)
Korko-, osinko- ja vuokratulot (liite viimeisin
verotuspäätös erittelyosineen)
Metsätulo (liite viimeisin verotuspäätös erittelyosineen,
jossa metsän pinta-ala ja omistussuhde)
Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki / koulutustuki
(liite päätös)
Sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha (liite päätös)
Eläkkeet (liite päätös)
Muut tulot, mitkä (liite)

KÄÄNNÄ

VARHAISKASVATUKSESSA OLEVIEN LASTEN
TULOT
Elatusapu ja/tai –tuki (liite kopio elatussopimuksesta
ja/tai elatustukipäätöksestä)

lapsen nimi,
tulot €/kk

Eläkkeet ja elinkorot (liite päätös)
Muut tulot, mitkä (liite)
TULOT YHTEENSÄ €/kk

VÄHENNETTÄVÄT ERÄT:
Maksetut elatusavut (liite kopio maksutositteesta)
Syytinki (liite todistus)
VÄHENNETTÄVÄT ERÄT YHTEENSÄ €/kk

HUOMIOON OTETTAVAT TULOT
Muuta:



Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

lapsen nimi,
tulot €/kk

lapsen nimi,
tulot €/kk

