
 
Päivähoidossa olevat lapset 

  

Nimi 
 

Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 
 

Nimi Henkilötunnus 
 

 
Huoltajien tiedot 

Huoltaja 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

 

Huoltaja Henkilötunnus 
 

Osoite                        sama kuin yllä oleva 
 

Postinumero ja -toimipaikka 

 

 Tulotietoja ei toimiteta. Päivähoitomaksun saa periä korkeimman maksuluokan mukaan.  
     (Tulotietoja ei tarvitse täyttää eikä liitteitä toimittaa) 
 

TULOTIEDOT Huoltaja Huoltaja 

Palkka- ja ansiotulot / kk 
(liitteeksi palkkalaskelma tai –todistus) 
 

  

Liike- ja ammattitulot / kk 
 
 

  

Maa- ja metsätalouden tulot / kk 
 
 

  

Metsätulo: Metsän pinta-ala, ha 

 

 

  

Pääomatulot / kk 
(korko-, vuokra-, talletukset, ym.) 
 

  

Sosiaalietuudet / kk 
(eläke, työttömyysetuus, koulutustuki, 
opintotuki ym.) 

  

Muut tulot (elatusapu/-tuki ym.) 
 
 

  

Yhteensä 
 
 

  

 
VÄHENNYKSET 

Elatusapu/Syytinki 
(liitteeksi maksutosite) 

  

 
Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta opiskelutodistuksen ja päätöksen opintoetuudesta. 
 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 
 

Paikka ja päiväys Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus 
 

Utajärven kunta 
Sivistyspalvelut 
PL 18 
91601 Utajärvi 

TULOSELVITYS 
 
Saapunut 



 

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOT:  

(liitteeksi päätös, kuitti, tiliote tai maksutosite tulosta riippuen) 

 Palkkatulot sekä pää- että sivutoimesta (kuukausipalkan lisäksi tulona otetaan huomioon mm. vuoro- ja 
kausilisät, luontaisedut, päivärahat, lomarahat) - liitteeksi viimeisin palkanmaksutosite 

 Sairauspäiväraha, kuntoutusraha (kerroin 25) 

 Tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat 

 Työttömyyspäiväraha (kerroin 21,5) 

 Omaishoidon tuki 

 Eläkkeet  

 Elatusapu ja –tuki  

 Äitiyspäiväraha, isyysraha ja vanhempainraha (kerroin 25)  

 Erityishoitoraha (vanhempi osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan 
poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla) - liitteeksi tositteet em. etuuksista 

 Pääomatulot - liitteeksi selvitys 

 Yksityisyrittäjät  - viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä 
prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista 
määrää - liitteeksi tuloslaskelma ja tase, joista ilmenee yhtiömuoto sekä mahdollinen palkkatodistus 

 Maa- /metsätalousyrittäjät - liitteeksi maatila- ja metsätalouden verotuspäätös 

 Metsätulo - Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 
§:n 3 mom. mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan 
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10% ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava 
vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen 
tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10% alempi kuin metsätulo. Alennus on 
metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. (7.12.2007/1217). 
 

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. 
 
 

TULOT, JOITA EI HUOMIOIDA PÄIVÄHOITOMAKSUJA MÄÄRITELTÄESSÄ 

 lapsilisä 

 lapsen hoitotuki 

 eläkkeensaajan hoitotuki 

 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 

 asumistuki 

 vammaistuki 

 tapaturmavakuutuksen perusteella sairaanhoito- ja tutkimuskulut 

 sotilasavustus 

 rintamalisä 

 opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha) 

 opintotuen asumislisä 

 koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki 

 toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus 

 kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus 

 työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus 

 opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset 

 matkustussäännön mukainen päiväraha 

 kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha 

 perhehoidon kustannusten korvaukset 

 lasten kotihoidontuki ja mahdollinen kuntalisä 

 toimeentulotuki 


