
Sivistyspalvelut  TULOSELVITYS VARHAISKASVATUKSEN 
Varhaiskasvatus  ASIAKASMAKSUA VARTEN  
 
  
Tämä lomake ja liitteet palautetaan sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut osoitteella: 
Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Harjukatu 21, 37100 Nokia. 

LAPSEN/LAPSIEN TIEDOT 
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Hoitopaikka 
 
 

   

 
 

   

MUIDEN SAMASSA OSOITTEESSA ASUVIEN ALLE 18-VUOTIAAT LASTEN SYNTYMÄAJAT 
 

 
SUOSTUMUS KORKEIMPAAN MAKSUUN (rasti ruutuun) 
          Suostun maksamaan korkeinta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, en toimita tulotietoja/tulotietojamme 
 
TULOTIEDOT  
Hoitomaksu määräytyy perheen kuukausittaisten 
bruttotulojen mukaan lomaraha mukaan lukien. 

Äiti (avio-/avopuoliso/ 
muu huoltaja) 

Isä (avio-/avopuoliso/ 
muu huoltaja) 

Palkkatulo päätoimesta (liitteeksi viimeisin palkkalaskelma) 
 

  

Luontaisedut 
 

  

Palkkatulo sivutoimesta 
 

  

Työttömyyspäiväraha/työmarkkinatuki/koulutustuki 
 (liitteeksi päätös) 

  

Äitiyspäiväraha/vanhempainraha 
(liitteeksi päätös) 

  

Sairauspäiväraha 
(liitteeksi päätös) 

  

Kotihoidon tuki (ei huomioida tulona, liitteeksi päätös)   
Saadut elatusavut/elatustuet 
(kopio päätöksestä) 

  

Maksettavat elatusavut 
(kopio maksutositteesta tai päätöksestä) 

  

Opiskelija  
(liitteeksi opiskelutodistus & tulot 12 kk:lta) 

  

Eläkkeet/elinkorot (kopio päätöksestä) 
 

  

Yrittäjä (viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä erillinen yrittäjän 
tuloselvityslomake) 

  

Korkotulot/osinkotulot 
 

  

Metsätulo 
 

  

Muut tulot 
 

  

 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 
Päivämäärä 
 
 

Allekirjoitus 
 

Puhelinnumero/e-mail 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan perheen olosuhteissa tapahtuneista muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös 
on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista 
enintään vuoden ajalta. 

Lisätietoja laskuttajilta puh. 050 395 8748 Ali-Marttila-Olkkola Maarit tai 050 395 8774 Heinisuo Merja 
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