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Tuloselvityslomake lähetetään liitteineen sähköisesti osoitteella: http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Lapsen hoitopaikka

Päiväkoti tai perhepäivähoitaja

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Perheen muut kotona asuvat alle 18-vuotiaat lapset
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Huoltajan sukunimi

Huoltajan etunimi

Työsuhteen alkamispäivämäärä

Puolison sukunimi

Puolison etunimi

Työsuhteen alkamispäivämäärä

Huoltajien tiedot

Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli maksupäätös perustuu
asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, päätös ja laskut voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Suostumus

Perhe suostuu maksamaan korkeimman omavastuuosuuden (lomake palautetaan ilman liitteitä)
Suostuu

Ei suostu

Tulotiedot
Palkkatulot/ansiotulot
(brutto/kk + lomarahat 5 % kuukautta kohti) (liitteeksi palkkalaskelma tai työnantajan
palkkatodistus)

Hakijan tulot
euroa/kk/brutto

Puolison tulot
euroa/kk/brutto

Luontaisedut
mm. autoetu, puhelinetu, asuntoetu, ravintoetu
Liike- ja ammatti- sekä maatilatalouden tulot
OY:n osakas: liitteeksi palkkalaskelma
TMI, AY, KY: liitteeksi tuloslaskelma ja tase
Mahdollinen starttirahapäätös
Liite: yrittäjän tuloselvityslomake
http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/lomakkeet
Pääomatulot/kk
Esim. vuokratulot, josta vähennetty vastike, osinkotulot/kk. Liitteeksi vuokrasopimus ja
vastikekuitti sekä viimeisin verotuspäätös, jossa näkyvät pääoma- ja osinkotulot

Sosiaalietuudet
Esim. eläke (myös varhaiskasvatuksessa olevista lapsista), sairauspäiväraha, työttömyys- tai
äitiyspäiväraha, kuntoutusraha, koulutustuki yms. (liitteet päätöksestä ja maksusta), Kelan
joustava/osittainen hoitoraha
Elatusapu, elatustuki varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
Liitteeksi kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/tuesta
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Omaishoidontuki
Liitteeksi päätös ja palkkalaskelma
Vähennykset, maksetut elatusavut/syytinki
Elatusapu euroa/kk (liitteeksi jäljennös maksutositteesta) rahasyytinki euroa/kk
Opiskelu. Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen sekä päätöksen opintoetuudesta.
Vakuutan tiedot oikeiksi. Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Vanhemman/huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus
Tuloina ei oteta huomioon
lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajien hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintotukea (ent. opintoraha ja
aikuisopintoraha), opintotuen asumislisää, koulutus- ja erorahaston myöntämää aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa
toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia ja
lasten kotihoidon tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti:

Tulorajat ja maksu prosentit 1.8.2020 alkaen:
Perheen koko

Tuloraja euroa/kk

Korkein maksu %

2

2136

10,70

3

2756

10,70

4

3129

10,70

5

3502

10,70

6

3874

10,70

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.
Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 288 €/kk ja perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta,
enimmillään 144 €/kk. Sisarusalennus koskee kaikki perheitä. Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu
määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokoaikaiseen varhaiskasvatusmaksuun.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.
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