
VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN LIITTEET (VAILLINAISET TIEDOT EIVÄT RIITÄ!) 

 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja vanhempien tai muiden huoltajien veronalaisten 

(bruttotulojen) ja verosta vapaiden tulojen perusteella, joten mukaan tulee liittää seuraavat tositteet: 
 

1. Palkansaajat - työnantajan palkkatodistus edellisen 12 kk:n bruttotulosta (tilinauha riittää, mikäli siitä 
näkyy 12 kk:n kertymät) 
- lomaraha ja päivärahat eriteltyinä (5% lomaraha huomioidaan tulona, 1/3 
päivärahoista myös) 

 

2. Työttömät / työllisyyskurssilaiset 
- päivärahan maksupäätös tai -ilmoitus 
- myös sovitellusta päivärahasta päätös mukaan (esim. osa-aikatyö) 

 

3. Maatilatalouden harjoittajat: 
- selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta (verotustodistus) 
- ennakkoverolippu 
- tuloslaskelma 
- todistus kassa- ja pankkitileiltä nostoista (yksityistili) 
- selvitys tavaroiden ja palveluiden omasta käytöstä, asuinhuoneistojen vuokrista ja 
vastikkeista sekä poistoista 
- selvitys puolisolle tai yli 14-vuotiaalle lapselle maksetuista palkoista 

 

4. Muut itsenäiset yrittäjät: 
- selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 
- selvitys yritysmuodosta (avoin yhtiö, ky vai oy, osakkaat tai yhtiömiehet) 
- ennakkoverolippu 
- tuloslaskelma ja tase tai välitilinpäätös 
- todistus yksityisotoista, palkoista, luontoiseduista, lainoista omasta yhtiöstä ja 
osinkotodistus 
- todistus kulukorvauksista (päivärahat, km-korvaukset) 
- selvitys tavaroiden ja palveluiden omasta käytöstä, asuinhuoneistojen vuokrista ja 
vastikkeista  sekä poistoista 
- aloittavat yrittäjät yrittäjärahasta tai starttirahasta tehty päätös, sekä verottajalle tehty 
alkamisilmoitus ja ennakkoverolippu 

 

5. Opiskelijat  - opiskelutodistus oppilaitoksesta 
  - aikuisopiskelijoilta tosite opintoajan tuloista (opintotuki, työttömyyspväraha) 
 

6. Tositteet muista mahdollisista tuloista esim. 
- eläkkeet esim. työ-, perhe- ja kansaneläke (myös hoidossa olevan lapsen) 
- sairaus- äitiys- ja vanhempainraha 
- vuokratulot, joista vähennetään yhtiövastike 
- korko- ja pääomatulot (myös hoidossa olevan lapsen) 
- omaishoidon tuki 

- elatusavusta/tuesta elatussopimus/ -päätös hoidossa olevasta lapsesta ja 

tiliotteesta kopio  
 

- myös päivähoitoa käyttävän lapsen tulot huomioidaan esim. perhe-eläke, 
pääomatulot 

 

Tuloina ei oteta huomioon: 
lapsilisää, lapsen kotihoidontukea, asumistukea, vammaistukea, kohtuullisia 
päivärahoja ja matkakorvauksia, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia 
sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, 
äitiysavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, toimeentulotukena maksettavaa 
toimintarahaa ja matkakorvausta, TE-lain mukaista kulukorvausta, KELAN 
kuntoutuksen ylläpitokorvausta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, 
perhehoidon kustannusten korvauksia  
 

Tulojen vähennyksenä huomioidaan: 
- suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat 
kustannukset sekä rahasyytinki 
- tositteet (kuitti tai kopio) myös vähennyksistä tulee liittää mukaan  

 

Jos vanhemmat eivät toimita tulotositteita sovittuun päivämäärään mennessä, maksu on korkein 

varhaiskasvatuksen kuukausimaksu.  


