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HOIDOSSA OLEVAT 
LAPSET 

Lapsen nimi Syntymäaika     Hoitopaikka 

   

   

YHTEISTALOUDESSA 
ASUVAT 
HUOLTAJAT/  
PUOLISOT 

Huoltajan nimi 
 
 

Huoltajan/puolison nimi 

Työnantaja/opiskelupaikka 
 
 

Työnantaja/opiskelupaikka 

MUUT TIEDOT Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja syntymäajat 
 
 

LISÄTIETOJA  
 

 
___ Toimitamme tuloselvityksen ja tulotiedot sähköisesti varhaiskasvatus@vihti.fi, Täyttäkää ja allekir-
joittakaa lomake 
___ Toimitamme tuloselvityksen ja tulotiedot paperitositteina, täyttäkää ja allekirjoittakaa lomake.  
Toimittakaa tulotiedot pikimmiten osoitteeseen Vihdin kunta, varhaiskasvatus, Asemantie 30, 03100 Nummela 

 
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 tulot. 

 

Palkansaajat  
 

Viimeisin palkkalaskelma, josta näkyy kuluvan vuoden kertymä 
                                                                                             Liitteitä lisätty ____ kpl 

Opiskelijat  Opiskelutodistus, ammattijärjestöjen maksamat koulutustuet, todistus 
opintorahasta ja aikuiskoulutustuesta 
                                                                                              Liitteitä lisätty ____kpl 

Työttömät työnhakijat  
  

Työmarkkinatukipäätös (€/päivä), työttömyyspäivärahapäätös (€/päivä) 
                                                                                              Liitteitä lisätty ____kpl 

Äitiyslomalla tai hoitova-
paalla olevat  

Äitiyspäiväraha- tai vanhempainrahapäätös (€/päivä), isyyspäivärahapäätös 
(€/päivä)                                                                            Liitteitä lisätty ____kpl 
(jos aloitat työn kun lapsen hoito alkaa, toimita palkkatodistus!) 

Yrittäjät  
  

Yrittäjän tuloselvitys lomakkeen kääntöpuolella (lisää myös liitteet) 
                                                                                              Liitteitä lisätty ____kpl 

Elatusapu ja elatustuki  
  

Päätös maksetusta elatusavusta tai elatustuesta hoidossa olevan lapsen 
osalta                                                                                   Liitteitä lisätty ____kpl 
 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon elatusmaksut.  
 

Paikka ja päivämäärä  Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
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YRITTÄJÄ ILMOITTAA: 
 

Yrittäjän tiedot 

Yrittäjän nimi 
 
 

Yrityksen nimi 

 
Veronalaiset ja verosta vapaat tulot/kk 

Bruttopalkka  
 

 

Palkkiot 
 

 

Luontaisedut 
 

 

Päivärahat, kilometrikorvaukset 
 

 

Osingot 
 

 

Yksityisotot 
 

 

Yrittäjän ilmoittamat 
 bruttotulot/kk 
 

 

 
Liitteet 

Toiminimi Viimeisin tuloslaskelma, tiedot eivät saa olla 3 kuukaut-
ta vanhempia 
Liitteitä lisätty_____ kpl 

Osakeyhtiö Palkkalaskelma edellisen ja kuluvan vuoden kertymätie-
toineen, mukana kirjanpitäjän selvitys osingoista, luon-
toiseduista ja verottomista tuloista 
Liitteitä lisätty_____kpl 

Aloittava yrittäjä Ennakkoverolipun jäljennös, starttirahapäätös 
Liitteitä lisätty_____kpl 

Liikkeenharjoittaja Tuloslaskelma ja tase 
Liitteitä lisätty_____kpl 

 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

 


