Varhaiskasvatus/Riitta Rautell
Rautialantie 60
37470 VESILAHTI

VARHAISKASVATUS / TULOSELVITYS

Palautetaan liitteineen aloittamiskuukauden aikana
Lapsen sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus

Hoitopaikka

Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18v. lasten nimet ja syntymäajat
Osoite
Äidin (tai muun huoltajan nimi)

Isän (tai muun huoltajan nimi)

Työpaikka / opiskelupaikka

Työpaikka / opiskelupaikka

Puhelin
Sähköpostiosoite

Puhelin
Sähköpostiosoite

Palveluntarve/kk

Maksu % kokoaikaisesta
Valitse
Alkaen
maksusta
0 -90 tuntia
50 %
91 – 120 tuntia
70 %
121 – 140 tuntia
80 %
141 – 155 tuntia
85 %
156 – 170 tuntia
90 %
171 100 %
Palveluntarve on voimassa yleensä vähintään 3 kk, poikkeuksena huoltajan työstä tai opiskelusta
johtuvat äkilliset muutokset.
Mikäli enimmäistuntimäärä ylitetään, maksu ko. kuukaudelta peritään toteutuneen tuntivälyksen
mukaisesti. Ylitys sallitaan kerran toimintavuoden aikana (1.8.-31.7.). Toisen ylityksen jälkeen
palveluntarve nostetaan vastaamaan toteutunutta tuntivälystä.
Mikäli enimmäistuntimäärä kalenterikuukaudessa alittuu, käyttämättömiä tunteja ei voi siirtää
käytettäväksi toiselle kuukaudelle.
VALITSE:
□ Suostun/suostumme enimmäismaksun perimiseen, joten en/emme toimita tulotietojamme
Vesilahti _____/______ 20__

_________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

□ Valitsemme bruttotulojen mukaisen maksun, joten täytämme kääntöpuolella olevat tiedot ja
toimitamme tulotositteet

PERHEEN TULOT
veronalaiset bruttotulot ja verosta vapaat tulot

hakija täyttää

viranomainen täyttää

Äidin (tai muun huoltajan) palkkatulot ja luontaisedut,
myös sivutoimesta
Isän (tai muun huoltajan) palkkatulot ja luontaisedut,
myös sivutoimesta
Äidin (tai muun huoltajan) lomaraha
Isän (tai muun huoltajan) lomaraha
Eläkkeet, elinkorot (kopio päätöksestä)
Metsätalouden tulot
(metsän vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna
metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10
% sekä metsätalouden korot)
Yritystoiminnan tulot
(kirjanpitäjän selvitys yrityksestä saatavasta tulosta)
Korko ja osinkotulot, vuokratulot (kopio
verotustodistuksesta)
Äitiys- isyys- tai vanhempainraha, sairaspäiväraha (kopio
päätöksestä)
Työttömyyspäiväraha / työmarkkinatuki / koulutustuki
(kopio päätöksestä)
Saadut elatusavut / elatustuet
(kopio päätöksestä )
Maksetut elatusavut ( kopio maksutositteesta tai
päätöksestä )
Muut tulot, mitkä
TULOT YHTEENSÄ

Vakuutan antamani/ vakuutamme antamamme tulotiedot oikeiksi ja
suostun/suostumme niiden tarkistamiseen tarvittaessa Verohallinnon
tulorekisteristä (lisätietoja www.tulorekisteri.fi)
Vesilahti _____/_____ 20___

________________________ _________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys

