
TULOTIETOLOMAKE 
varhaiskasvatusmaksun valmistelua varten 

 
Viranomainen vastaanottanut ___/___ 20___ Vastaanottaja_____ 

 

 
Kemijärven kaupunki/varhaiskasvatus 
Vapaudenkatu 8 B 
FI-98100 Kemijärvi 
FINLAND 

KEMIJARVI .F I  

 
 

 

 

 

 
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot 

Nimi ja henkilötunnus Lapsen saama elatusapu/-
tuki €/kk 
 
 

Lapsen saama eläke €/kk 

Nimi ja henkilötunnus Lapsen saama elatusapu/-
tuki €/kk 
 
 

Lapsen saama eläke €/kk 

Nimi ja henkilötunnus Lapsen saama elatusapu/-
tuki €/kk 
 
 

Lapsen saama eläke €/kk 

Huoltajan/huoltajien tiedot 
Nimi ja henkilötunnus Puhelinnumero 

 
 

Samassa taloudessa asuva huoltaja/ ja avio- tai avopuoliso, 
nimi ja henkilötunnus 
 

Puhelinnumero 

Perheen muut lapset ja syntymäajat (sulkuihin mikäli lapsi asuu eri osoitteessa) 
 

 

    Hyväksymme korkeimman maksun 

 

    Hyväksymme palkka- ja etuustietojen haun tulorekisteristä 
(merkitse alle rastilla, mistä taloutenne tulot koostuvat, mikäli tulolaji ei kuulu tulorekisteristä saatavaan tietoon, toimittakaa tiedot 
paperisena, emme vastaanota tietoja sähköpostitse. Yhteistaloudessa asuvat huoltajat/avo-, aviopuoliso allekirjoittavat lomakkeen.) 

 

Palkkatulot ja luontaisedut      Palkkalaskelma, jossa näkyy bruttotulokertymä vuoden tai 
työsuhteen alusta. Palkkatulona huomioidaan myös lomaraha, ellei 
laskelmassa ole lomarahaa eritelty, lomarahan määräksi arvioidaan 
5% bruttopalkasta luontoisetuineen. 

Sosiaalietuudet      Päätös toimeentulotuesta, työttömyys-, äitiys-, isyys- 
vanhempain-, tai sairauspäivärahasta, eläkkeestä, lapsen 
eläkkeestä, joustavasta/osittaisesta hoitorahasta 

Liike- ammatti- tai maatalouden tulot 
(tietoja ei saa tulorekisteristä, toimita tosite paperisena) 

     Kirjanpidosta saatava; tase tai tilinpäätös. Uusilta yrittäjiltä 
kirjanpitäjän allekirjoittama selvitys tuloista ja starttirahapäätös. 
Maatalous- ja metsätulo; toimita verotuspäätös. 

Pääomatulot/vuokratulot 
(tietoja ei saa tulorekisteristä, toimita tosite paperisena) 

     Korot, osingot; allekirjoitettu selvitys. Vuokratulo; toimita 
vuokrasopimus- ja vastikemaksukopiot (vähennettävä erä). 

Elatusapu/elatustuki (ainoastaan kelan maksama 

etuustieto saadaan tulorekisteristä) 

     Päätös varhaiskasvatuksessa olevan/olevien lasten elatusavusta 
/ - tuesta, toimita elatussopimuskopio. 

Vähennykset (tietoja ei saa tulorekisteristä, toimita tosite 

paperisena) 

     Päätös maksettavasta elatusavusta/syytingistä, toimita 
elatussopimuskopio. 

Opiskelu (opiskeluoikeustietoa ei saa tulorekisteristä)      Oppilaitoksen opiskelutodistus (läsnäolotodistus) 

 

Valtuutamme tiedot oikeiksi ja suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen. 

___/___20___ _______________________________ ____________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan/avo-, aviopuolison allekirjoitus ja  

    nimenselvennys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Kemijärven kaupunki/Varhaiskasvatus 
vapaudenkatu 8 B 
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Vuoden 2021 alusta alkaen viranomaisella on tiedonsaantioikeus tulorekisteristä, koskien palkka-, etuus- ja 
eläketietoja. Tällä lomakkeella huoltaja/samassa taloudessa asuva avio-/avopuoliso voi hyväksyä tiedonhaun 
tulorekisteristä. Mikäli hyväksyntää ei tehdä, tulee tulotiedot toimittaa paperisena. Ellei tulotietoja ole toimitettu 
4 viikon sisällä lapsen hoidon alkamisesta varhaiskasvatusmaksu peritään korkeimman mukaan. 
 
Emme vastaanota tietoja sähköpostitse vaan ainoastaan paperitulosteena. 
 
Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli 
verkkolaskusopimusta ei ole tehty pankkiin. 
 
Maksun viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen 
ilman oikeuden päätöstä. 
 
Yleisimmin kysyttyjä tuloja, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksuja määrättäessä: 
 

ansiotulot pääomatulot koulutustuki 

vanhempainraha äitiyspäiväraha, erityisäitiysraha isyysraha 

joustava ja osittainen hoitoraha erityishoitoraha omaishoidon tuki 

kansaneläke - ei lapsikorotusta sairausajan päiväraha kuntouturaha 

perhe-eläke, lesken eläke elatusapu elatustuki 

lapsen eläke työttömyyspäiväraha kuntoutustuki 

*starttiraha, stipendit työmarkkinatuki kotoutumistuki 

tutkimusapuraha maahan muuttajien erityistuki ** tapaturmavakuutuksen 
perusteella maksettavat 
korvaukset ja päiväraha 

 
*apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen vuoksi 
**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. (kts. taulukko) 
 
Hyväksyessänne sähköpostiosoitteen käytön eAsiointiin, saatte sähköpostiinne tiedon, koska lastanne 
koskevat päätökset ovat luettavissa eAsioinnissa. 
 
     Hyväksyn sähköpostiosoitteeni käytön eAsioinnissa 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(sähköpostiosoite) 
 
Varhaiskasvatuspäivät ja -ajat tulee ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta aina edellisen viikon keskiviikkoon 
kello 12.00 mennessä. eAsiointi on avoinna 24/7. https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ 

Varhaiskasvatuksen toimisto on avoinna maanantaista torstaisin kello 9.00- 11.00 ja 12.00- 15.00, 
perjantaisin toimisto on suljettu. Toimistosihteeri on varhaiskasvatuksen toimistolla ainoastaan 
keskiviikkoisin ja torstaisin, muuna aikana hänet tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse. 

 

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/

