
TULOSELVITYS

Sähköpostiosoite

Kyllä Ei

Huoltaja 1

Huoltaja 2

3. lapsen 

tulot

brutto €/kk

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen

Viimeinen vahvistettu verotuspäätös

Tuloste maksusta

Päätös/maksuilmoitus 

LIITTEET

Viimeisin palkkalaskelma

Päätös/maksuilmoitus jos maksaja muu 

kuin KELA

Päätös/maksuilmoitus jos maksaja muu 

kuin KELA

Tuloste vuokrasta+maksetusta 

vastikkeesta tai vuokrasopimus

Viimeinen vahvistettu verotuspäätös

Päivärahapäätös/viimeisin maksuilmoitus 

(LIITTO)

Palkansaaja - ei  muita alla mainittuja tuloja. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toimiteta liitteitä. 

Lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus

Perheen koko

                Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun/omavastuuosuuden, kunnes toisin ilmoitan. En täytä alla olevia 

tulotietoja.

                Lomake palautetaan allekirjoitettuna ilman liitteitä.

Samassa taloudessa asuvien huoltajien ja

oheishuoltajien TULOTIEDOT

HUOMIOI LIITTEET

1. huoltajan tulot

brutto €/kk

2. huoltajan / avio-

tai avopuolison tulot

brutto €/kk

Erossa olevien

yhteishuoltajuus

Muut tiedot

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten henkilötunnukset

Palkansaaja - ei  muita alla mainittuja tuloja. Käytetään tulorekisterin tietoja. Ei toimiteta liitteitä. 

Ansiotulo päätoimesta luontoisetuineen

Yrittäjän tuloista täytetään erillinen selvitys

Hoitopaikka

3 Lapsen nimi Henkilötunnus Hoitopaikka

Sähköpostiosoite

Rauman kaupunki

Sivistystoimiala

Varhaiskasvatus

Päivähoidossa

olevat

lapset

1 Lapsen nimi Henkilötunnus

Samassa

taloudessa

asuvat huoltajat/

huoltaja ja avio-

tai avopuoliso

1 Huoltajan nimi 2 Huoltajan/avio- tai avopuolison nimi

Henkilötunnus Puhelinnro Henkilötunnus

Työ- tai opiskelupaikka Työ- tai opiskelupaikka

Hoitopaikka

2 Lapsen nimi Henkilötunnus

Kaikki muut tulot + metsänomistus pinta-ala/sijaintikunta

mitkä:

Osa-aikalisä/vuorotteluvapaakorvaus/

osa-aikatyön lisäksi saatava päiväraha

Opiskelijan tulot

Eläkkeet

Vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet

Pääomatulot

(korot, optiot, osingot ym.)

Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki/

koulutustuki/sairauspäiväraha

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Allekirjoitus

Tuloista vähennettävät:

Maksettavat elatusavut/elatustuet

Päivähoidossa olevien LASTEN TULOTIEDOT
1. lapsen tulot

brutto €/kk

2. lapsen tulot

brutto €/kk

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna 2 vkon kuluessa sijoituspäätöksen 

saamisesta Sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Kanalinranta 3, 26100 Rauma. Mikäli selvitystä ei toimiteta 

määräaikana, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaan. Täyttöohjeet toisella sivulla. Jos 1.8. 

alkavalla toimintakaudella aloitatte uuden työn/opiskelun, ottakaa yhteyttä sopiaksenne ilmoituksesta 

myöhemmin.  Tuloselvityslomakkeen voi halutessaan palauttaa myös varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi. 

(ei suojattu yhteys).

Nimen selvennys

4. lapsen tulot

brutto €/kk

Lapsen saamat elatusavut ja

elatustuet (lapsikohtaiset tiedot)

Lapsen saamat eläkkeet

http://www.rauma.fi/


OHJEITA VARHAISKASVATUSMAKSUN/OMAVASTUUOSUUDEN MÄÄRITYSTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN

Lisätietoja tulotietojen selvittämisestä ja maksuasioista: Sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Kanalinranta 3, 26100 Rauma.

Toimistosihteerit Hirvonen Hillevi 044 403 6085 hillevi.hirvonen@rauma.fi
Jalonen Oili 044 403 6087 oili.jalonen@rauma.fi
Rajala Tiina 044 403 6086 tiina.rajala@rauma.fi

Selvitykset voi palauttaa myös sähköpostin (ei suojattu) liitteenä toimistosihteereille tai osoitteeseen varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi 

TARVITTAVAT LIITTEET

 *viimeisin ajantasainen ansiolaskelma, josta ilmenee tulokertymä, 

kertymän alkamisajankohta ja tulokertymään sisältyvä lomaraha ja lomautusjaksot  

*jos kertymää ei ole käytettävissä, palkanlaskijan arvio (ansiolaskelma/t toimitetaan heti kun saatavissa)

*jäljennös päiväraha-, tuki- tai eläkepäätöksestä - opiskelutodistus / palkkatulo opintojen aikana

*päätös lapsen eläkkeestä, jokaisesta varhaiskasvatuksessa olevalta eriteltynä (ei pelkkä esiopetus) 

*saadusta elatusavusta tai -tuesta sopimusjäljennös / kuitti, jokaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta eriteltynä

*maksetusta elatusavusta tai -tuesta sopimusjäljennös / kuitti 

*tosite muista varhaiskasvatusmaksuun  vaikuttavista tuloista (esim. vuokra-, metsä-, tai pääomatulot)

MAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/29.12.2016)

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 

Yrittäjän ja viljelijän tulotietojen ilmoittaminen

OY:stä palkkatosite sekä pääomatulotosite (verotustodistus) 

Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta 

verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen tai tuloslaskelman ja 

taseen edellisestä tilikaudesta.  

Viljelijät/metsänomistajat -verotuspäätös viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot metsän pinta-alasta ja 

sijaintikunnasta. 

Perheen tulee ilmoittaa Sivistyshallinnon varhaiskasvatuksen toimistoon välittömästi, jos perheen tulot muuttuvat yli 10%:lla tai

 jos perhekoko muuttuu. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan tällöin muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Jos muutos tapahtuu kuukauden ensimmäisestä arkipäivästä alkaen, maksu tarkistetaan kyseisen kuukauden alusta lukien. 

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa

olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat,

otetaan kuukausitulona huomioon keskimääräinen kuukausitulo.  

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun 

lain (1142/2007) 7§:n 3 momentin mukaan ja jonka nojalla verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. Lisätietoja 

www.rauma.fi.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, 

asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, 

Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta. KELAn 

kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta,  julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, 

opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon 

tukea. 

Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot, sekä heidän kanssaan samassa 

taloudessa elävät molempien alle 18-vuotiaat lapset. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen 

perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen

asuinpaikka. Jos varhaiskasvatusta järjestetään kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. 

Tällöin maksu määrätään 6§:n mukaisesti. 

Esitteessä "Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut" on selvitetty 

varhaiskasvatusmaksun muodostumista sekä hoitoaikojen vaikutusta maksuihin.

Käytössä olevat maksuprosentit selviävät myös asiakasmaksusopimuksesta.  Lisätietoja www.rauma.fi.
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