
                            
                                                        Varhaiskasvatus                                         
                                                         Valtakatu 5                                                                            
                                                         39500 Ikaalinen                                                                 
                                                                                                                                                         palautus varhaiskasvatukseen 

 

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ + TARKISTAMISTA VARTEN 

 

VARHAISKASVATUKSESSA OLEVAT LAPSET (huoltaja täyttää) 
Lapsen nimi Henkilötunnus Varhaiskasvatusyksikkö 

   

   

   

   

 

SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT HUOLTAJAT /HUOLTAJA JA AVIO /AVOPUOLISO (huoltaja täyttää) 
Huoltajan nimi Henkilötunnus Työ /opiskelupaikka Puh.numero * 

    

Huoltajan / avio-/ avopuolison nimi Henkilötunnus Työ / opiskelupaikka Puh.numero * 

    

*numero josta tavoittaa virka-aikana 

MUUT TIEDOT (huoltaja täyttää) 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

Muiden samassa taloudessa asuvien alle 18- vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset 

   

   

 

☐  Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun, en toimita tulotietoja 
 
 
Toimitettavat liitteet: 

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot 

☐Palkkatodistukset kertymätietoineen 

☐Ammatin harjoittamisen / yritystoiminnan yrittäjälomake, jonka saa netistä 

☐Työttömyys- / sairaus- / tapaturma- / vanhempain- /äitiysrahapäätös 

☐Opiskelutodistus / läsnäolotodistus tulevalta lukuvuodelta 

☐Tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta tai eläkkeestä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä 

☐Metsänomistajalta verotodistus, jossa näkyy metsän määrä + selvitys missä kunnassa metsä sijaitsee 

Tositteiden /tulotietojen puuttuessa varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu 

Liitteitä yhteensä   kpl             Ilmoittamani tiedot ovat voimassa alkaen 

 

 

☐   Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 

Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä.__________________________________               ______________________________________ 

   Allekirjoitus   nimenselvennys 
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                                                         39500 Ikaalinen                                                                 
                                                                                                                                                         palautus varhaiskasvatukseen 

 

Viranomainen täyttää 

 

Tulotiedot 

Kaikista tosite / päätös liitteeksi 

Samassa taloudessa asuvat 

huoltajat / 

huoltaja ja  

avio- tai avopuoliso 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot 

1  

Huoltajan 

tulot  

Brutto €/kk 

2  

Huoltajan 

tulot  

Brutto €/kk 

Nimi Nimi Nimi 

Brutto €/kk 
 

Brutto €/kk Brutto/kk 

Palkkatulo päätoimesta luontaisetuineen 

(viimeinen ansiolaskelma, jossa kertymä) 

     

Palkkatulo sivutoimesta luontaisetuineen 
     

Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki 

/koulutustuki /sairaspäiväraha 

     

Osa-aikalisä /vuorotteluvapaakorvaus 

/osa-aikatyön lisäksi saatava päiväraha 

     

Opiskelijan tulot 
     

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen 

saamat tulot esim. elatusavut, elatustuet, 

eläkkeet (lapsikohtaiset tiedot) 

    

Äitiys-, Isyys- ja /tai vanhempainraha 
     

Yksityisyrittäjä (erillinen yrittäjän 

tuloselvitys) 

     

Eläkkeet (huoltajan ja 

varhaiskasvatuksessa olevan lapsen) 

     

Vuokratulot josta vähennetty vastikkeet 
     

Metsätulo 
     

 

Perhekoko:    

 

Vähennettävät: Huoltaja 1 Huoltaja 2 

Maksettava elatusapu   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän lomakkeen tiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Abilitaan 

 Henkilötietojen käsittelyn perusteena ko. järjestelmässä ovat: 

• Henkilötietolaki (523/1999)    

• Varhaiskasvatuslaki (36/1973) 

• varhaiskasvatusasetus 1.8.2018 alkaen 

• Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 

 

Lisätietoja: Ikaalisten kaupunki 

Varhaiskasvatuksen päällikkö 

puh: 03- 45 011 

 mari.takkinen(at)ikaalinen.fi 


