LAPINJÄRVEN KUNTA
Varhaiskasvatuspalvelut

TULOSELVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMISEKSI
Lapsen/lasten sukunimi

Etunimi/etunimet

Henkilötunnus

Hoitopaikka

Samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat
Vanhemmat/huoltajat, nimi

Puhelin

Osoite
Sähköpostiosoite
Emme toimita tulotietoja
(kunta voi määrätä enimmäismaksun)
TULOTIEDOT
BRUTTOTULOT KUUKAUDESSA

Palvelun käyttäjinä olevilla lapsilla ei ole tuloja
ÄIDIN (MUUN
HUOLTAJAN)
TULOTIEDOT

ISÄN (MUUN
HUOLTAJAN)
TULOTIEDOT

Palkkatulo ja muut ansiotulot
Liike- ja ammattitulot
Maatilatalouden tulot
Eläkkeet
Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki/koulutustuki
Päiväraha/äitiys-, isyyspäiväraha, vanhempainraha
Muut tulot (korko- ja osinkotulot, vuokratulot)
Päivähoidossa olevien lasten saadut elatustuet/-avut
TULOT YHTEENSÄ

VÄHENNETTÄVÄT ERÄT
Maksetut elatusmaksut
Maksettava syytinki
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

LOMAKE PALAUTETTAVA LIITTEINEEN _______ MENNESSÄ

TÄYTTÖOHJEET
Perheen tulot (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 10a)
Lasten päivähoidon maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen
kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan, sekä tämän kanssa
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot, sekä veroista vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, otetaan
kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloja
määriteltäessä voidaan käyttää myös viimeksi todetussa verotuksessa vahvistettuja tuloja.
Metsätulojen huomioonottamisesta on laissa säädetty erikseen.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista
etuutta,
kansaneläkelain
(568/2007)
mukaista
lapsikorotusta,
asumistukea,
tapaturmavakuutuksen
perusteella
suoritettavia
sairaanhoitoja
tutkimuskuluja,
sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista
ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,
perhehoidon kustannusten korvauksia, eikä lasten kotihoidon tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

elatusavut

ja

tosiasiallisista

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien
alaikäiset lapset.
Maksuprosentit ja tulorajat:
Perheen koko,
hlö

Tuloraja, €/kk

2
3
4
5
6

2102
2713
3080
3447
3813

Maksuprosentti
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Korkeimman
maksun tuloraja
4803
5414
5781
6148
6514

Jos perheen koko on enemmän kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena
olevaa tulorajaa 142 €:lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Maksua ei
peritä, jos perheen tulot alittavat tulorajan.

