MYNÄMÄEN KUNTA
VARHAISKASVATUS
TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN
MÄÄRITYSTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN
Tuloselvitystiedot toimitetaan hoitosuhteen alkaessa. Kääntöpuolella on lueteltu maksun määrittämisessä huomioon
otettavat tulot. Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna varhaiskasvatustoimistoon, osoite: Mynämäen kunta, Varhaiskasvatuksen maksut, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki. Mukaan liitetään kaikki tarvittavat tositteet.
HOIDOSSA
OLEVAT
LAPSET

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka

YHTEISTALOUDESSA
ELÄVÄT
VANHEMMAT
TAI MUUT
HUOLTAJAT

Huoltajan nimi 1

Henkilötunnus

Huoltajan nimi 2

MUUT
TIEDOT

Kotiosoite

Kotipuhelin / matkapuhelin
Työnantaja/ opiskelupaikka

Henkilötunnus

Kotipuhelin / matkapuhelin
Puhelin työhön

Työnantaja/ opiskelupaikka

Puhelin työhön

Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat
PERHESUHDE

avioliitossa ( ) avoliitossa ( ) eronnut ( ) leski ( ) asumuserossa ( ) naimaton ( )

Suostun maksamaan korkeinta maksua kunnes toisin ilmoitan, en toimita tulotietoja
Yhteistaloudessa elävät
vanhemmat tai muut huoltajat

Kaikista tosite liitteeksi

Palkkatulo
(viimeinen ansiolaskelma, jossa ”vuoden alusta”-kertymä)
Lomaraha

Huoltajan tulot 1
Brutto € / kk

Huoltajan tulot 2
Brutto € / kk

Päivähoidossa
olevien lasten
tulot
Brutto € / kk

Viranomaisen
merkintöjä

Luontoisedut
Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki / koulutustuki
Elatusavut ja elatustuet
maksaa
saa
Vuokratulot, josta on vähennetty vastikkeet
Äitiyspäiväraha, vanhempainraha
Pääomatulot (korot ja osingot ym.)
Opiskelija
Liike- ja ammattitulot
Maatilatalouden tulot
Metsätulot
Eläkkeet, elinkorot (sekä huoltajan että päivähoidossa olevan lapsen)
Muut tulot

Liitteitä yhteensä

kpl

Ilmoittamani tiedot ovat voimassa alkaen

/

202

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Mynämäki

/

202

Allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero virka-aikana

MYNÄMÄEN KUNTA
VARHAISKASVATUS
TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN
MÄÄRITYSTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan
•
•
•

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama
euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita
perheen tuloja (lapsen varhaiskasvatusmaksu on enintään 288 € / kk).
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät prosenttiperusteisesti kokopäivähoidon kuukausimaksu pohjalta.
Maksuasetuksen mukaan varh.kasv.maksua voidaan takautuvasti oikaista vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

Perheen tulot (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 11 §)
•
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
•
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja
metsätalouden korot.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista
ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta 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, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).
•
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 korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Kuukausitulojen selvittäminen
•
Edellisen kuukauden ansiolaskelma, jossa näkyy tulokertymä ja lomaraha (eriteltynä)
•
Jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan palkanlaskijalta arvio tulevasta kuukausitulosta
•
Jäljennös päivärahapäätöksestä
•
Sopimusjäljennös tai kuitti maksetusta tai saadusta elatusavusta tai elatustuesta jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä. Samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan
lapsen osalta.
Yrityksestä saatavien tulojen selvittäminen
•
Liitteeksi viimeisimmät tilinpäätöstiedot
•
Muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase
•
Aloittavalta yrittäjältä arvio
•
Viimeksi vahvistettu verotodistus
Selvitys opiskelusta
•
Opiskelutodistus
Muut selvitykset
•
Muut varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat tulotiedot

Tarkempia tietoja tulotietojen selvittämisestä saa varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.

