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00099 HELSINGIN KAUPUNKI   

 

 
 

 

   TULOSELVITYS 
   Asiakasmaksun määritystä varten 
    Lisätiedot: Varhaiskasvatusvirasto puh. vaihde 09 310 1711        
   (puhelinaika klo 9-11) 
     Vastaanotettu 

         

Lapsen nimi ja henkilötunnus    Hoitopaikka   

            

            

            

Samassa taloudessa asuvat vanhemmat / huoltajat / avio- / avopuolisot ja henkilötunnus 

      

      

Perheen muut lapset ja syntymäajat   

      

      

 

 Suostumme maksamaan korkeimman maksun ja palautamme lomakkeen allekirjoitettuna ilman  

       tulotietoja asiakasmaksuyksikköön. 

 

 Täytämme tuloselvityslomakkeen ja palautamme lomakkeen allekirjoitettuna liitteineen  

       asiakasmaksuyksikköön. 

 

TULOTIEDOT LIITTEINEEN 

 

Äidin (tai muun huoltajan, avio-/ 
avopuolison) tulot 

Isän (tai muun huoltajan, avio-/ 
avopuolison) tulot 

 

Palkka- ja sivutulot (Liite: Viimeinen palkkalaskelma tai työnantajan 
palkkatodistus, jossa näkyy useamman kuukauden ajalta tulokertymä) 

 

      

 

      

– luontaisedut             

– lomaraha             

Eläkkeet             

Työttömyysetuudet, kotouttamistuki             

Äitiysraha, vanhempainraha, lastenhoidon tuki tai joustava hoitoraha             

Päivähoidossa olevan nuorimman lapsen tulot, esim. elatusapu, -tuki, 
eläke 

            

Muut tulot (esim. apurahat, vuorottelukorvaus, sairauspäiväraha, 
omaishoidon tuki, starttiraha) 

            

Yrittäjätulot (Oy:n osakas: liitteeksi palkkalaskelma sekä selvitys 
luontaiseduista ja osingoista, Tmi: liitteeksi tuloslaskelma ja tase, Ay, 
Ky: liitteeksi tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja 
luontaiseduista) 

            

Pääomatulot: korko- ja osinkotulot, vuokratulot (vähennettynä vastike)   
Opiskelu: Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen 
sekä päätöksen opintoetuudesta 

            

Vähennykset: Maksetut elatusavut (kopio maksutositteesta)             

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi        

Paikka ja päivämäärä 

 
 

 

 

      

Huoltajan allekirjoitus, nimen selvennys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 
 

 

 

      

 

Tuloselvitys liitteineen palautetaan kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta yllä olevaan osoitteeseen tai jätetään lapsen 
hoitopaikkaan edelleen toimitettavaksi. Maksu voidaan määrätä puutteellisilla tulotiedoilla korkeimpaan maksuun.   

 

Asiakasmaksu peritään päätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen alkamispäivästä lähtien. 

 

Tulojen, menojen ja perhekoon muutoksista on ilmoitettava asiakasmaksuyksikköön. 
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