Tuloselvitys


Kurikan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 500
61301 Kurikka

Toimitettava kuukauden kuluessa aloituksesta.




Varhaiskasvatuksessa olevien lasten nimet ja
henkilötunnukset:



Yksinhuoltajuus



Tulonsaaja 1



Ansiotyössä/
yrittäjänä





Opiskelee

Tuloselvitys varhaiskasvatuksen alkaessa
Tulotietojen muutos
Vuosittainen tulojen tarkastus

Samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset:

Päätös/sopimus liitettävä mukaan

Elatus- ja tapaamissopimus



Työttömänä

Puhelinnumero, josta tavoittaa virka-aikana:



Tulonsaaja 2



Ansiotyössä/
yrittäjänä



Opiskelee



Työttömänä

Puhelinnumero, josta tavoittaa virka-aikana:

Osoite:


Emme toimita tulotietoja. Allekirjoittamalla tuloselvityslomakkeen vahvistamme, että kaupunki voi periä
enimmäismaksun.
Tulorekisterissä olevia tulotietoja ovat palkkatiedot, etuudet sekä eläkkeet. Huoltaja voi halutessaan antaa Kurikan
kaupungille luvan käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseen.
Tulorekisteristä selvitettäviin tuloihin liittyen ei tarvitse toimittaa erillisiä liitteitä.
Niistä tuloista, joita ei voida selvittää tulorekisteristä, on toimitettava liitteet. Liitteitä ovat esimerkiksi
verotuspäätös, kirjanpitäjän todistus yritys-, maa- ja metsätaloustuloista.
Kaupunki saa hakea tulotiedot tulorekisteristä
Vahvistetaan
 Tulonsaaja 1
 Tulonsaaja 2
asiakasmaksun määrittelemiseksi
allekirjoituksilla
Tulotiedot toimitetaan tuloselityslomakkeen
 Tulonsaaja 1
 Tulonsaaja 2
liitteenä
Onko palvelun käyttäjinä olevilla lapsilla tuloja?
 Ei  Kyllä. Mitä tuloja:
Veronalaiset pääomatulot ja verotulosta vapaat tulot
Onko perheellä korkotuloja?
Onko perheellä vuokratuloja?
Onko perheellä osinkotuloja?
Onko perheellä muuta veronalaista pääomatuloa?
Eläketulot, brutto

Omistatteko metsää



Ei

Onko perheellä maatilatalouden tuloa?
Onko työttömyyskorvausta?
Onko perheellä liike- tai ammattituloja?





Ei



Kyllä, euroa/kk



Ei



Kyllä, euroa/kk



Ei



Kyllä, euroa/kk



Ei



Kyllä, euroa/kk



Ei



Kyllä, euroa/kk

Kyllä, hehtaarimäärä:

Kunta:




Ei
Ei




Kyllä
Kyllä

Toimita vahvistettu verotuspäätös
Toimita päätös tai maksutosite



Ei



Kyllä

Toimita kirjanpitäjän todistus
Jatkuu kääntöpuolella 

Tuloina huomioon otettavat sosiaalietuudet (kts. kääntöpuolelta, mitä EI oteta tulona huomioon)
Saatu elatusapu/-tuki varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta.
euroa/kk
Päätös/ maksutosite liitettävä mukaan.
Saatu syytinki
euroa/kk
Muu sosiaalietuus

Mikä?

euroa/kk

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon seuraavat sosiaalietuudet:
Suoritetut elatusavut
Lapsen/lasten asuinkunta:
Lapsia yhteensä:
euroa/kk
Päätös tai maksutosite
elatusavusta liitettävä mukaan
Suoritettu syytinki. Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty
euroa/kk
rahana suoritettava etuus.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa perheen tuloissa tapahtuvista
muutoksista, jotka ovat vähintään +/- 10 %.
Kurikassa _______ . _________ . 20 _____
____________________________________
Huoltaja 1

____________________________________
Huoltaja 2

Ohjeita varhaiskasvatus maksujen määräytymisestä ja tulotietojen selvittämisestä
Mitä tuloina otetaan huomioon:
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön:


veronalaiset ansiotulot



veronalaiset pääomatulot



verosta vapaat tulot

Mitä sosiaalietuuksia ei oteta tulona 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.
Kuukausittaisten tulojen vaihdellessa: Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, voidaan laskea
keskimääräinen kuukausitulo useamman kuukauden ajalta.
Virheellisesti ilmoitetut tai ilmoittamatta jätetyt tulotiedot: Asiakasmaksulain mukaan virheellisesti
ilmoitetut tai ilmoittamatta jätetyt tulotiedot ja muutokset perheen tuloissa voidaan periä takaisin.
Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia.
Lisätietoa: Tarkempia tietoja tulotietojen selvittämisestä saa varhaiskasvatusmaksuista vastaavilta
henkilöiltä:
Sirkka Ala-Ilkka (sirkka.ala-ilkka(at)kurikka.fi) ja Marjo Uitto (marjo.uitto(at)kurikka.fi)

