TULOSELVITYS
Sivistysosasto
Varhaiskasvatus

Tiedot alkaen

/ ___

20___

SAMASSA TALOUDESSA ASUVAN PERHEEN PERUSTIEDOT
Lapsen nimi

Henkilötunnus

Kotiosoite

_____________________________________

Isän/samassa taloudessa asuvan avio/avopuolison nimi

Äidin/samassa taloudessa asuvan avio/avopuolison nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

__________

Työpaikka

Työpaikka

Työpuhelin

Työpuhelin

Matkapuhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Sähköposti

Perhesuhteet:

Avioliitossa

Avoliitossa

Rekisteröity parisuhde

________

Yksinhuoltaja

Yhteishuoltajuus

Yhteishuoltajuudessa toisen huoltajan tiedot

Perheen alle 18-v. lasten lukumäärä
Sisarusten nimet ja henkilötunnukset (sulkumerkki, jos lapsi ei asu kotona):
____ ___
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Lapsen hoitopaikka

Hoitoaika klo _____- klo ________

Päivittäinen hoitoaika vaihtelee esim. vuorotyön takia

Keskimääräinen hoitopäivien määrä/kk ________

Varattu hoitoaika/viikko (rastita oikea vaihtoehto):

hoidon tarve
tuntia/kk

Yli 35 tuntia viikossa

______

(152 tuntia tai enemmän/kk)

__________

30 – 35 tuntia viikossa

______

(129-151 tuntia/kk)

__________

251,00

25 – 29 tuntia viikossa

______

(107-128 tuntia/kk)

__________

221,00

21 – 24 tuntia viikossa

______

(91-106 tuntia/kk)

__________

192,00

(enintään 90 tuntia/kk)

__________

177,00

Enintään 20 tuntia viikossa _____

Enimmäismaksut:
295,00

SUOSTUMUS VARHAISKASVATUKSEN PÄÄTÖSTEN SÄHKÖISEEN TIEDOKSIANTOON
KYLLÄ

EI

Muistithan sähköpostiosoitteen!

SAMASSA TALOUDESSA ASUVAN PERHEEN TULOTIEDOT
Bruttotulot

PERHEEN TULOT KUUKAUDESSA

Vanhemman
ilmoitus
euroa

Vanhemman
Ilmoitus
euroa

Palkkatulot

Pääomatulot
Lapsen/lasten tulot ( esim.eläke, elatusapu/tuki)
Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja
yritystoiminnasta saatavat tulot
Eläkkeet (esim. työ-, perhe ja kansaneläke)

Päivä-, äitiys- tai vanhempainraha, erityishoitoraha
Työmarkkinatuki
Työttömyyspäiväraha
Tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko

Vuokratulot
Korko- ja osinkotulot
Metsätulot (ilmoita hehtaarimäärä ja kunta)
Muut jatkuvaluontoiset tulot: Esim.kuntoutusraha,
kuntoutustuki, omaishoidontuki,joustava hoitoraha,
osittainen hoitoraha, sairauspvraha,
starttiraha,koulutustuki,
Liitteet

HUOM!

Selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta
Palkkatodistukset/palkkalaskelmat
Yritystoiminnan tulot viimeksi vahvistetusta verotuksesta, tuloslaskelma ja tase,
Todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta ja selvitys opiskelunaikaisista tuloista
Työttömyyspäivärahan maksupäätös tai –ilmoitus
Lausunto lapsen erityishoidon tarpeesta
Tositteet muista ilmoitetuista tuloista esim. eläkkeet
SUOSTUN SIIHEN, että tulotiedot voidaan ottaa tulorekisteristä

kyllä

ei
Huomautukset Huomaa! Oleelliset olosuhteiden muutokset on välittömästi ilmoitettava (esim. perhetilanteen,
ansiotulon, työpaikan ja osoitteen muuttuminen).
Tuloselvitys liitteineen on toimitettava päivähoitotoimistoon viimeistään kuukauden kuluttua
hoitosuhteen alkamisesta tai hoitosuhteen jatkuessa toimintakauden alusta lähtien. Muutoin
päivähoitomaksu peritään kulloinkin voimassa olevan korkeimman maksuluokan mukaisesti.

Allekirjoitus

VAKUUTAN TIEDOT OIKEIKSI JA SUOSTUN ANNETTUJEN TIETOJEN
TARKISTAMISEEN
Päivämäärä
Allekirjoitus
/

SUOSTUN MAKSAMAAN ENIMMÄISMAKSUA, EN TOIMITA TULOTIETOJA
Allekirjoitus ja nimenselvennys

pvm__________________ ____________________________________________________________

Palautus

/

20____ mennessä osoitteeseen:

Lapinlahden kunta, sivistysosaston palvelusihteeri, Asematie 4, 73100 Lapinlahti.

