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TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITYSTÄ JA TARKISTAMISTA VARTEN 
 
 

Tuloselvitys toimitetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Mukaan liitetään kaikki tarvittavat tositteet. 
Kääntöpuolella luetellaan maksun määräämisen perusteena olevat tulot ja vähennykset.  
 

Tuloselvitys liitteineen palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna: 
- sähköisen asioinnin kautta, turku.fi, päivähoito ja koulutus, päivähoito ja esiopetus, päivähoidon maksut ja tuet 

/sähköinen asiointi 
- postitse osoitteella: Turun kaupunki Sivistystoimiala/Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatusmaksut, PL 362, 20101 

Turku  
 

 

Alla olevat tiedot ovat voimassa alkaen    /    20     
 

HOIDOSSA  
OLEVAT  
LAPSET 

Lapsen nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Hoitopaikka 
      

                  
                  

YHTEIS- 
TALOUDESSA 
ELÄVÄT  
HUOLTAJAT / 
PUOLISOT 

Huoltajan nimi 1 

      

Henkilötunnus 
      

Huoltajan / puolison nimi 2 

      
Henkilötunnus 
      

Sähköpostiosoite 
      

Sähköpostiosoite 
      

Työnantaja/ opiskelupaikka 
      

Puhelin  
      

Työnantaja/ opiskelupaikka 
      

Puhelin  
      

MUUT  
TIEDOT 

Kotiosoite 
      
Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat 
      

 

 Suostun maksamaan korkeinta maksua; en toimita tulotietoja, suostumuksen voi antaa myös internetin kautta. 
Tiedot ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitan 

 

 
Kaikista tosite liitteeksi 

 
RASTITA OIKEAT 

LIITTEET 

Palkkatulo päätoimesta (ansiolaskelma, jossa on kertymä)       
Palkkatulo sivutoimesta luontoisetuineen         
Työttömyyskorvaus / työmarkkinatuki / koulutustuki        
Elatusavut ja elatustuet   maksaa  saa       
Vuokratulot, josta on vähennetty vastikkeet       
Äitiyspäiväraha, vanhempainraha       
Opiskelija       
Yksityisyrittäjä (erillinen yrittäjän tuloselvitys liitteeksi)       
Eläkkeet, elinkorot (sekä huoltajan että päivähoidossa olevan lapsen)       
Muut tulot        
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Allekirjoitus 
 
      

nimen 
selvennys 

 
      

 
 

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, 02-262 5609, arkisin 9:30-11:30 ja 14-15 
 
 



 
 
TULOSELVITYSLOMAKKEESEEN TARVITTAVAT LIITTEET 

– Edellisen kuukauden ansiolaskelma, josta ilmenee tulokertymä ja lomaraha (mielellään eriteltynä). 
– Palkanlaskijan arvio tulevasta kuukausitulosta, jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde). 
– Jäljennös päivärahapäätöksestä 
– Opiskelutodistus  
– Saadusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti, joka on eritelty jokaisen varhaiskasva-

tuksessa olevan lapsen osalta, samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen varhaiskasvatuksessa ole-
van lapsen osalta. 

– Maksetusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti 
– Tosite muista varhaiskasvatuksen maksuun vaikuttavista tuloista 
– Selvitys yritystuloista: Tiedot annetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavana varhaiskasvatus paikan 

johtajalta tai osoitteesta www.turku.fi/päivähoito ja koulutus Selvitykseen liitetään viimeisimmät tilinpäätös-
tiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet, muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase. 
Aloittava yrittäjä toimittaa arvion yritystulostaan.  

 
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU MÄÄRÄYTYY PERHEEN KOON, TULOJEN JA SOVITUN HOITOAJAN 
MUKAAN 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosen-
tin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi määrätä enimmäismak-
sun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja (enintään 290 € / kk 1.3.2017 alkaen).  
 
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen ja vuorohoidon maksut määräytyvät prosenttiperusteisesti kokoaikai-
sen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun pohjalta. 
 
Maksuasetuksen mukaan varhaiskasvatuksen maksua voidaan takautuvasti oikaista vuoden ajalta, mikäli tie-
dot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. Asiakasmaksutiedotteessa on selvitetty var-
haiskasvatuksen maksua ja sen laskutusta tarkemmin. 
 
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien 
tai arvioitujen tulojen perusteella. 
 
Erossa olevien yhteishuoltajien ei enää ole mahdollista jakaa varhaiskasvatuksen laskua vanhempien kes-
ken, sillä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 4 § mukaan lapsen varhaiskasvatusmaksu 
määrätään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.  
 

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT 
(Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11 §)  

 
Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon 
lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tu-
lot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keski-
määräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuk-
sessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain 
antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. 

 
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu met-
sän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähen-
netään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuk-
sesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suo-
men metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. 
Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen 
 
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain 
mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen 
perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuis-
koulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvaus-
ta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon 
tukea. 
 
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). 

 

http://www.turku.fi/p%C3%A4iv%C3%A4hoito
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