
INARIN KUNTA     TULOSELVITYS     

Sivistysosasto 
      

  

Varhaiskasvatus 
  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määritystä / 

  
   

tarkistamista varten 
 

  

  
       

  

PERHETIEDOT (huoltajat ja alle 18 v. lapset) 
 

        

Huoltaja/huoltajat 
    

  Henkilötunnus 

                  

                  

Lapsen/lasten sukunimi Etunimi (-nimet)     Henkilötunnus 

                  

                  

                  

                  

                  

  SUOSTUN MAKSAMAAN KORKEINTA MAKSUA (290 €/261 €/kk/kokopäivähoito), EN 

 TOIMITA TULOTIETOJA           

  
 

    
Äidin (muun 
huoltajan   Isän (muun huoltajan avio- 

  
 

  Liitteet avio- tai avopuolison 
avopuolison 
tulotiedot) 

 Tulotiedot EUROA/KK   tulotiedot) 
 

      

Työsuhteen alkamispäivämäärä     viranomainen     viranomainen 

          täyttää     täyttää 

Palkkatulo päätoimesta       
 

    

lomarahat /liitteeksi viimeisin       
 

    

todistus                 

Luontaisedut;esim.         
 

    
puhelin, asunto, 
auto               

Palkkatulo sivutoimesta             

Eläkkeet, elinkorot               

Korkotulot, osinkotulot             

Vuokratulot - 
vastike               

Työttömyyskorvaus/työmarkkina-             

 tuki/koulutustuki (päätös)             

Äitiyspv.raha tai 
vanhempainraha       

 
    

(päätös)                 

Saadut elatusavut tai -tuki             

Maksetut elatusavut         
 

    

kopio maksutositteesta             

Muut tulot 
 

        
 

    

                  

Opiskelija (todistus)               

Yksityisyrittäjä / ammatinharj.       
 

    

Verotustodistus viimeksi       
 

    

vahvistetusta verotuksesta             

Metsätulo                 

(verotustodistus)               

 
       

  

                 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
    

  
Paikka ja 
päivämäärä 

 
Allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero päivisin 

  
       

  
  

       
  

                  

Perheen nykyinen osoite:             
         



 

Tuloina otetaan huomioon: 

- palkkatulot ja päivärahat, myös ulkomaila ansaitut 

- lomaraha 

- ylityöt, vuorolisät, luontaisedut 

- ansiotuloja korvaavat päivärahat ja muut tulot 

- ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo 

- huoltajien ja hoidossa olevien lasten eläkkeet, elinkorot 

- elatusavut ja - tuet varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta; jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun 
suoraan, toimitetaan kopio päätöksestä ja kuitti maksetusta elatusavusta 

- päivä-, äitiys- ja vanhempainraha 

- työttömyyskorvaukset 

- vakuutusyhtiöiden maksamat muut kuin sairaus- ja tutkimuskorvaukset 

- omaishoidontuki 

- muut säännölliset henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat bruttotulot 
esim. vuokratulot (- maksettu yhtiövastike), henkilökohtaiset palkkiot yms. 

- laskennallinen metsätulo 

- osittainen tai joustava hoitoraha 

 

Tuloina ei oteta huomioon: 

- lapsilisä 

- lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkkeensaajan hoitotuki (vammaisetuuksista annettu laki 
570/29007) 

- kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus 
- asumistuki 
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut 
- sotilasavustus, rintamalisä 
- opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä 
- toimeentulona maksettava toimintaraha ja matkakorvaus 
- työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen kulukorvaus 
- kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus 
- opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset 
- perhehoidon kustannusten korvaukset  

- lasten kotihoidon tuki 

 

Tulosta vähennetään: 

- elatusvelvollisuuden perusteella maksetut elatusavut: maksetusta elatusavusta tulee toimittaa tositteet 

- rahana maksettu syytinki 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättäminen ja alentaminen  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty maksu voidaan jättää perimättä 
tai sitä voidaan alentaa siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon 
edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun 
alentaminen tai perimättä jättäminen tulee tehdä aina ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen 
toimeentulotuen myöntämistä.  
 
Hakemuksia maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta on saatavana sekä sosiaalitoimistosta että 
varhaiskasvatustoimistosta.  Vanhempien tulee ottaa yhteyttä Inarin kunnan sosiaalityöntekijään, jonka lausunto 
tarvitaan liitteeksi hakemukseen.  

 

 

 


