
TULOTIEDOT

SAVUKOSKI
Vastaanotettu____ / ______20___

Lapsen Lapsen saama

henkilötiedot    Suku- ja etunimet Henkilötunnus elatustuki / kk

1. lapsi (nuorin)

꙱  osapäivähoito 20h (varhais- ꙱ Kokopäivähoito ꙱ vuorohoito

kasvatus on alle 5h/pv

2.lapsi

꙱ osapäivähoito 20h (varhais- ꙱ Kokopäivähoito ꙱ vuorohoito

kasvatus on alle 5h/pv

3.lapsi

꙱ osapäivähoito 20h (varhais- ꙱ Kokopäivähoito ꙱ vuorohoito

kasvatus on alle 5h/pv

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

2. Perheen Suku- ja etunimet(huoltaja) Henkilötunnus Puhelinnumero

tiedot

Työpaikka/opiskelupaikka Sähköpostiosoite

꙱ koko-osapäivätyö ꙱ vuorotyö ꙱ koko-/osapäiväopiskelija ꙱ ei ansiotyössä

Suku- ja etunimet(huoltaja) Henkilötunnus Puhelinnumero

Työpaikka/opiskelupaikka Sähköpostiosoite

꙱ koko-osapäivätyö ꙱ vuorotyö ꙱ koko-/osapäiväopiskelija ꙱ ei ansiotyössä

3. Perhe-suhteet ꙱    avio-/avoliitto/rek.parisuhde     ꙱      naimaton    ꙱   leski

4. Perheen Lasten lukumäärä Perheen lasten syntymävuodet
lapset

꙱     En toimita tulotietoja (tällöin kunta voi määrätä enimmäismaksun)  tuloselvitys

       tulee silti palauttaa täydennettynä 1-4 osalta

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta

vapaat tulot. Tositteet tulee toimittaa tämän lomakkeen liitteenä koulutoimistoon.

Savukosken kunta saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä, joten niitä

ei tarvitse toimittaa liitteenä.

5.Perheen        äiti / huoltaja isä / huoltaja

tulot Palkkatulo(palkoista viranhaltija ꙱ ꙱

saa tiedot tulorekisteristä

Maatilatalouden tulot ꙱ ꙱

Pääomatulot,esim.korko-, ꙱ ꙱

vuokra ja osinkotulot

Eläke,työttömyyskorvaus ꙱ ꙱

Elatusmaksut ꙱ ꙱

Vähennykset Suoritettavat elatusavut ꙱ ꙱

Yrittäjä ꙱  Ammatinharjoittamisen / yritystoiminnan yrittäjätulot (tuloslaskelma,tase)

opiskelija ꙱  Opiskelijatodistus / läsnäolotodistus koulusta ja päätös saamastasi opintotuesta

Allekirjoitus Vakuutan tiedot oikeiksi ja  suostun tietojen tarkastamiseen asianomaisilta viranomaisilta

Päiväys Huoltajan allekirjoitus / huoltajien allekirjoitukset

Postiosoite Puhelin

Savukosken kunta 040 738 4922

Varhaiskasvatus

Sauherrantie 23 B

98800 Savukoski



SAVUKOSKI 

Vuoden 2020 alusta alkaen viranomaisella on tiedonsaantioikeus tulorekisteristä, näin ollen lapsen 

vanhempien palkkatulotiedot viranomainen saa suoraan tulorekisteristä. Tulotiedot lomakkeelle ei tarvitse 

liittää palkkalaskelmaa mutta muiden tulolajien tositteet tulee toimittaa. mm. ansiopäivärahapäätös, 

työmarkkinatukipäätös, opintotukipäätös ym. etuuksista saadut päätökset. 

 Emme vastaanota tietoja sähköpostitse vaan ainoastaan paperitulosteena. 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli 
verkkolaskua ei ole valittu. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. 

Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Yleisimmin kysyttyjä tuloja, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksuja määrättäessä 

•ansiotulot 

•pääomatulot 

•apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta 

•koulutustuki 

•vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha 

•erityishoitoraha, joustava ja osittainen hoitoraha 

•erityisäitiysraha 

•omaishoidon tuki 

•kansaneläke - ei kuitenkaan lapsikorotusta 

•sairausajan päiväraha 

•elatusapu ja elatustuki (vain hoidossa olevan lapsen oma) 

•perhe-eläke, lapsen eläke 

•elinkorko 

•haittalisä 

•kuntoutusraha, kuntoutustuki 

•kotoutumistuki 

•maahanmuuttajien erityistuki 

•starttirahat, tutkimusapuraha 

•työmarkkinatuki 

•työttömyyspäiväraha 

•tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat - ei kuitenkaan sairaanhoito- ja 
tutkimuskorvaukset 

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). 

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

Savukosken kunta/Varhaiskasvatus 


