
Tuloselvityslomake 
varhaiskasvatusmaksua varten   
 

Voitte hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun rastittamalla alla olevan valintaruudun. Lisäksi täyttäkää 
henkilötiedot ja allekirjoittakaa lomake.  
 
Hyväksyn/Hyväksymme korkeimman päivähoitomaksun   Tulotositteita ei tarvitse toimittaa 
 
 
         Tuloselvitys päivähoidon alkaessa             Tulotietojen muutos              Vuosittainen tulojen tarkastus 
 
Lapsen hoitopaikka 
Päiväkoti tai perhepäivähoitaja 
 
 
Päivähoidossa olevien lasten henkilötiedot 
Sukunimi ja etunimet 
 
 
 
 
 

Henkilötunnus 

Muiden samassa taloudessa asuvien alle 18 – vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset 
 
 
 
Osoite 
 
 
Samassa taloudessa asuvat huoltajat/huoltaja 
Sukunimi ja etunimi 
 
 

Henkilötunnus 

Työpaikka/opiskelupaikka 
 
 

Työsuhteen alkamispäivä 

Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite 
 
 

Sukunimi ja etunimi 
 
 

Henkilötunnus 

Työpaikka/opiskelupaikka 
 
 

Työsuhteen alkamispäivä 

Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite 
 
 

Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti.  
Tuloselvitys liitteineen tulee toimittaa viimeistään lapsen päivähoidon alkaessa.  
Tulotiedot 
 Huoltajan 1 tulot 

euroa/kk/brutto 
Huoltajan 2 tulot 
euroa/kk/brutto 

Palkkatulot 
Bruttotulot, liitteeksi viimeisin palkkalaskelma tai työnantajan 
palkkatodistus 

  

Luontaisedut 
mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu 

  

Sosiaalietuudet 
esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha, 
työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki. Liitteeksi 
päätös etuuden määrästä. 

  

Pääomatulot 
Korot, optiot, osingot ja vuokratulot, joista vähennetty vastikkeet. 
Liitteet ed. mainituista.  

  

Muut tulot 
esim. tutkimuksen tai taiteen apurahat, stipendit. 
Liitteet ed. mainituista.  
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Elatusapu, elatustuki varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 
Liitteeksi kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/tuesta 

  

Yrittäjät/maatalousyrittäjät 
Tulojen määrästä on esitettävä kirjanpitoon perustuva luotettava 
selvitys viimeiseltä tilikaudelta. Verotustodistus viimeksi 
vahvistetusta verotuksesta.  

  

Metsätulot 
Omistatko metsää      _____ kyllä          ______en  
Liitteeksi verotuspäätös erittelyosineen 

  

Toiselle maksetut elatusavut 
Toiselle perheelle maksetut elatusavut. Todistus liitteeksi. 

  

 
Opiskelu 
Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen sekä päätöksen opintoetuudesta. 
 
Vakuutan tiedot oikeiksi.  
Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 
 
Päiväys                                           Allekirjoitukset 
 
 
_____/______20______               ________________________________            _________________________________ 
                                                      Huoltaja Huoltaja 
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Ohjeita varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten 

Tulojen selvittämiseen tarvittavat liitteet 

• Palkkalaskelma tai työnantajan palkkatodistus. Kuukausituloihin lisätään 5 %:n lomaraha, 
ellei asiakas toimita sellaista tositetta, jossa näkyy muun suuruinen lomarahan % -osuus tai 
tositetta, että työnantaja ei maksa lomarahoja lainkaan. Mikäli tilinauhaa tai 
palkkatodistusta ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio kuukausitulosta. 
Arviotietoja käytettäessä tulotiedot on toimitettava jälkikäteen. 

• Jos kuukausitulot vaihtelevat kuukausittain, palkkatodistus tulee olla viimeksi kuluneet 
vuoden tuloista 

• Jäljennös työmarkkinatukipäätöksestä, päiväraha- ja /tai eläkepäätöksestä. 
• Päätös lapsen eläkkeestä, eriteltynä jokaisesta päivähoidossa olevasta lapsesta. 
• Sopimusjäljennös tai kuitti saadusta elatusavusta tai elatustuesta, eriteltynä jokaisesta 

päivähoidossa olevasta lapsesta. 
• Todistus tutkimuksen ja taiteen apurahoista tai stipendeistä 
• Joustava hoitoraha 
• Sopimusjäljennös ja/tai kuitti maksetusta elatusavusta tai elatustuesta. 
• Opiskelijalta opiskelutodistus ja todistus opintoetuudesta sekä todistus palkkatuloista 

opiskelun aikana 
• Liike- ja ammatti- sekä maatilatalouden tuloista on esitettävä kirjanpitoon perustuva 

luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta, tuloslaskelma ja tase, verotustodistus viimeksi 
vahvistetusta verotuksesta, ennakkoverolaskelma kuluvalle vuodelle. Aloittavan yrittäjän on 
toimitettava mahdollinen starttirahapäätös ja arvio yritystulosta. Osakeyhtiö muotoisessa 
yritystoiminnasta on toimitettava palkkatodistus, selvitys pääomatulosta (osinkotuloista) ja 
luontaiseduista. Tuloselvityksenä käy kirjanpitäjän antama todistus yrittäjän kuukausitulosta. 
Maa- ja metsätalousyrittäjät toimittavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta erittelyosineen.  

Varhaiskasvatusmaksuissa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun 
huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista 
(11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. 

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot (Lakivarhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista, § 11.) 

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina 
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen 
vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös 
viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä 
prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän 
laskemisperusteista määrää. 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 
§:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta 
kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja 
metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos 
tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai 
Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi 
kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen 
suuruinen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503#P11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503#P11
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Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista 
etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, 
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 
rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena 
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta 
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia 
eikä lasten kotihoidon tukea. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista 
johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai 
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Varhaiskasvatusmaksu määrätään 
sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen 
perusteella. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena 
olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että 
toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen 
laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon 
varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. 

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa 
kuukaudessa. Lasta koskevaa 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidottu indeksiin. Edellä tarkoitetut euromäärät 
tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan 
opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden 
välein. 
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