
        LUMIJOEN KUNTA               TULOSELVITYS 
  Sivistyslautakunta           Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

    Varhaiskasvatuspalvelut 

Lapsen nimi ja henkilötunnuksen alkuosa Varhaiskasvatuspaikka 

Samassa taloudessa asuvat vanhemmat/huoltajat/avio-/avopuolisot ja henkilötunnuksen alkuosa

Perheen muut lapset ja syntymäajat 

   Suostumme maksamaan korkeimman maksun ja palautamme lomakkeen allekirjoitettuna 
  ilman tulotietoja päiväkotiin tai kunnantalolle. 

Täytämme tuloselvityslomakkeen ja palautamme lomakkeen allekirjoitettuna liitteineen 
 päiväkotiin tai kunnantalolle. 

TULOTIEDOT LIITTEINEEN Äidin (tai muun huoltajan, 
avio- tai avopuolison) 
bruttotulot 

Isän ( tai muun huoltajan,avio- 
tai avopuolison ) bruttotulot 

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

-luontaisedut

-lomaraha

Eläkkeet 

Työttömyysetuudet 

Äitiysraha, vanhempainraha, lastenhoidon tuki ja joustava hoitoraha 

Varhaiskasvatuksessa olevan nuorimman lapsen elatusapu-, tuki tai 
eläke 

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

Pääomatulot: korko- ja osinkotulot, vuokratulot (vähennettynä 
vastike) 

Opiskelu: Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen 
sekä päätöksen opintoetuudesta 

Vähennykset: Maksetut elatusavut ( kopio maksutositteesta) 

Yrittäjät toimittavat erillisen yrittäjän tuloselvityslomakkeen 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Paikka ja päivämäärä       Huoltajan allekirjoitus, nimen selvennys, puh.nro. 
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