VARHAISKASVATUS
Tervehdys,

Tarkistamme jokavuotisen tapaan kaikkien tulotiedot.
Tulotietolomakkeen liitteeksi toimittakaa tarvittavat liitteet (palkkatuloa saavilla työnantajan
palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma ja yrittäjillä kirjanpitoon perustuva luotettava
selvitys viimeiseltä tilikaudelta ja /tai verotodistus).
Pääomatuloista metsätulo huomioidaan laskennallisena. Metsän keskimääräinen vuotuinen
tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja
mahdolliset metsätalouden korot. Verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen
tuoton. Kiuruvedellä se on tällä hetkellä 84,01 €/hehtaari. Eli tarvitsemme tiedot metsämaan
pinta-alasta ja tiedot mahdollisista metsämaahan liittyvistä korkomenoista.
Päivähoidon korkein maksu on 288 euroa/kk.
Toimittakaa tulotietolomake liitteineen 25.5.2021 mennessä varhaiskasvatustoimistoon tai
lapsen hoitopaikkaan. Ellei tuloselvitystä anneta palautuspäivään mennessä,
varhaiskasvatuksesta laskutetaan korkeimman maksun mukaisesti.

Lasten varhaiskasvatuksen hoitomaksuun vaikuttavat tulot:
- ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
- verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu
- pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
- itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
- verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
- eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat hoidossa)
- elatusavut ja elatustuet hoidossa olevista lapsista
- työttömyysturvalain mukainen päiväraha
- Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki
- työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
- koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
- Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha

- sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja
vanhempainraha
- tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
- kunnan maksama omaishoidontuki
- perhehoitajan hoitopalkkio
- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
- lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)
Lapsen/lasten tulot otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen/olevien lasten osalta.
Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä:
- lapsilisä, lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus,
asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut,
sotilasavustus, rintamalisä, opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha), opintotuen asumislisä,
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen
ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen
ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset,
matkustussäännön mukainen päiväraha, kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha, perhehoidon
kustannusten korvaukset, lasten kotihoidontuki, toimeentulotuki
Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat
kustannukset sekä syytinki.

