
Pieksämäen kaupunki  PÄIVÄHOIDON TULOSELVITYS 
Tuloselvitys liitteineen tulee palauttaa hoidon aloittamisen yhteydessä tai viimeistään seuraavan 
kuukauden 1. päivään mennessä siihen päiväkotiin, jossa lapsi on hoidossa. Perhepäivähoidon 
osalta: postios. Pieksämäen kaupunki, Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri,  PL 125, 76101 
PIEKSÄMÄKI, käyntios. Kauppakatu 1, 76100 PIEKSÄMÄKI (postilaatikko Häyrisentien puolella) 

Ellei tulotietoja toimiteta määräajassa, kunta voi periä enimmäismaksun. 

 
Päivähoitopaikan nimi:_____________________________________________________ 
 
HOIDOSSA 
OLEVAT 
LAPSET 
 
 

1. Lapsen nimi 
 

Henkilötunnus 

2. Lapsen nimi 
 

Henkilötunnus 

3. Lapsen nimi Henkilötunnus 

SAMASSA TALOUDESSA 
ASUVAT 

Sukunimi ja etunimet 
 

Henkilötunnus 

Puh.  koti                                                       työ 
 

HUOLTAJAT/ 
HUOLTAJA JA  
AVIO- TAI  AVOPUOLISO 

Sukunimi ja etunimet 
 

Henkilötunnus 

Puh: koti                                                        työ 
 

Perheen muiden alle 18-
vuotiaiden kotona asuvien 
lasten nimet ja hetut 
(vaikuttavat päivähoito-
maksuun)  

 

 

HUOLTAJUUS JA 
LAPSEN 
ASUMINEN 

 
 yhteishuoltajuus 
 yksinhuoltajuus 

 lapsi asuu molempien vanhempien kanssa 
 lapsi asuu vuoroviikoin molempien vanhempien luona 
 lapsi asuu äidin kanssa 
 lapsi asuu isän kanssa 

□ Sitoudun maksamaan korkeimman päivähoitomaksun.  En toimita tulotietoja. 
TULOTIEDOT 
kaikista tosite/päätös liitteeksi 

1. HUOLTAJAN TULOT 
    brutto €/kk 

2. HUOLTAJAN TULOT 
    brutto €/kk 
(avio- tai avopuolison) 

Päivähoidossa olevan  
olevan LAPSEN TULOT 
brutto €/kk 

Palkkatulo päätoimesta luontaisetuineen 
(viimeinen ansiolaskelma, jossa kertymä) 

   

Palkkatulo sivutoimesta luontaisetuineen    
Sosiaalietuudet, työttömyyskorvaus, 
työmarkkinatuki, sv-päiväraha, äitiys-, isyys- 
ja vanhempainraha, koulutustuki 

   

Osa-aikalisä/vuorotteluvapaakorvaus/osa-
aikatyön lisäksi saatava päiväraha 

   

Opiskelijan tulot    
Eläkkeet (huoltajan ja ph:ssa olevan lapsen)    
Päivähoidossa olevan lapsen saamat 
elatusavut ja elatustuet 

∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕ ∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕  

Vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet    
Pääomatulot (korot, osingot, optiot yms.)    
Metsätulot,  metsämaan pinta-ala _________ 
kunta missä sijaitsee___________________ 

   

Yksityisyrittäjä (erillinen  yrittäjän tuloselvitys)    
Kaikki muut tulot, mitkä    
Tuloista vähennettävät: 
Maksettavat elatusavut 

  ∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕ 

Liitteitä yhteensä _________ kpl 
 

HOITOMAKSUA ALENNETAAN, jos 
1. Lapsenne hoidontarve on jatkuvasti 6 – 16 pv/kk (min. jakso 3 kk),  sovittujen hoitopäivien määrä_____  

Mikäli 16 pv/kk ylittyy peritään täysi kuukausimaksu 

2. Hoidon tarve on osapäiväistä, eli enintään 5 tuntia /pvä     □ lisää rasti ruutuun 

3. Hoidon tarve on säännöllisesti koko- että osapäiväistä. Vähintään puolet hoitopäivistä on oltava osapv. 
       Lapsemme hoitopäivien lukumäärä on ____ kokopäivää/kk ja ____ osapäivää/kk. 
       Vanhempien tulee seurata, ettei sovittujen päivien määrä ylity kuukausittain, eikä hoitotunnit päivittäin. 

 

Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi ja suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen. 
Olemme tietoisia velvollisuudestamme ilmoittaa tulojen muutoksista. 

 
____/____ 20__         _______________________                 _______________________ 
  allekirjoitus ja nimen selvennys                                          allekirjoitus ja nimen selvennys 



OHJEITA PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TULOTIETOJEN SELVITTÄMISESTÄ 
 
Maksuperusteet 

 Lasten päivähoidosta perittävä maksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. 
Päivähoitomaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden 
tulojen, perheen koon ja palveluntarpeen mukaan. 
Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. 

 Päivähoitomaksu määrätään hoidon alkamisajankohdan tilannetta vastaavaksi esitettyjen tositteiden ja 
liitteiden perusteella.  Hoitomaksu tarkistetaan kerran vuodessa.  Lisäksi maksua tarkistetaan mikäli 
perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko, hoidon 
tarve  tai asiakasmaksulaki muuttuu. 

 Maksuasetuksen mukaan päivähoitomaksua voidaan takautuvasti oikaista vuoden ajalta, mikäli tiedot 
ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. 

 Huoltajien tulee ilmoittaa välittömästi perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista hoitopaikan 
esimiehelle. 

 Perustellusta syystä asiakkaalla on mahdollisuus hakea harkinnanvaraista hoitomaksun alennusta 
erillisellä lomakkeella. Hakemus palautetaan päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle 
valmisteltavaksi.  Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johtaja. 

 
Perheen tulot 

 Tulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 
vapaat tulot. 

 Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon keskimääräinen kuukausitulo. 
 Veronalaisina tulona voidaan ottaa myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat 

veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan 
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 

 
 Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, 

kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella 
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, 
aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja 
matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 
mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, 
perhehoidon kustannusten korvauksia, 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). 

 
Selvitys tulosta 

 Ajantasainen ansiolaskelma (palkkatulo), jossa näkyy tulokertymä ja lomaraha 
 Jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio kuukausitulosta.  Arviotietoja 

käytettäessä tulotiedot tarkistetaan takautuvasti. 
 Jäljennös päiväraha- ja/tai eläkepäätöksistä 
 Liitteet muista tuloista 
 Jäljennös elatussopimuksesta tai tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta jokaisesta 

päivähoidossa olevasta lapsesta. 
 
Selvitys opiskelusta 

 Opiskelutodistus. 
 Jäljennös opiskeluun liittyvästä etuuspäätöksestä. 

 
Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta 

 Täytetään erillinen yrittäjän tuloselvityslomake (saatavana hoitopaikan esimieheltä tai Pieksämäen 
kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivulta) 

 Ajantasainen selvitys tuloista.  Ennakkoveron laskelma kuluvalle vuodelle / selvitys viimeksi 
vahvistetusta verotuksesta / tuloslaskelma ja tase/tilinpäätöstiedot. 

 Aloittavalta yrittäjältä arviotiedot yrittäjän tuloselvityslomakkeella. 
 
Selvitys metsätulosta 

 Metsän keskimääräisen vuotuinen tuotto (verohallitus vahvistaa vuosittain)  kerrotaan metsämaan 
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.  Metsän myyntituloa ei 
oteta huomioon kertaluonteisena tulona. Sen sijaan myyntitulon tuotto pankkitilillä tms. otetaan 
pääomatulona huomioon. Pääomatulosta vähennetään pääomavero. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070570
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070568
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050566
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021295

