Ohjeet

Tyhjennä lomake

TULOSELVITYS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS
PÄIVÄHOITOMAKSUISTA

Kunta, viranhaltija

Palautettava viimeistään

Ohjeita liitteenä
Tiedot
perheestä /
yhteistaloudessa
elävistä
henkilöistä

Vanhemmat / huoltajat, nimi

Puhelinnumero, kotiin / toimeen

Nimi
Osoite

Lapsen / lasten nimet ja henkilötunnus (kaikki alle 18-vuotiaat lapset)1)

Perheen /
yhteistaloudessa
elävien veronalaiset ja
verosta vapaat
tulot
LIITTEIKSI
TODISTUKSET
JA
SELVITYKSET

EN / EMME TOIMITA TULOTIETOJA
(tällöin kunta voi määrätä enimmäismaksun)

Palvelun käyttäjinä olevilla lapsilla ei ole tuloja
Äidin 2) tulot,
Isän 2) tulot,
€/kk
€/kk

Liitteet,
kpl

Viranhaltijan
merkinnät

Palkka ja muut ansiotulot
Liike- ja ammattitulot
Maatilatalouden tulot
Pääomatulot, esim. korko-, vuokra- ja osinkotulot, mitkä

Sosiaalietuudet, esim. eläke, työttömyyskorvaus, mitkä

Muut tulot, mitkä

TULOT YHTEENSÄ
Vähennettävät
erät
Palvelun käyttäjinä olevien
lasten tulot
Tietojen
antajan
allekirjoitus

Maksettu
elatusapu, €/kk
Rahasyytinki, €/kk
Tulot kenellä lapsista, mitä (esim. elatusapu tai -tuki lasketaan tuloksi ainoastaan lapselle, jolle se maksetaan)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Olen tietoinen velvollisuudesta ilmoittaa muutoksista.
Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus

Päätöspäivämäärä (pykälä)

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS
Alla mainittujen lasten päivähoitomaksut määräytyvät seuraavasti
Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat
perheen tulot ilman lasten tuloja (10 a §) 3), €

7 a §:n 3. momentin mukaiset
vähennykset 3), 89 €/lapsi

Lapset, nimi

Äidin 2), isän 2) ja palvelun käyttäjänä
olevan lapsen tulot yhteensä, €/kk

Maksua määrättäessä huomioon
otettavat tulot ilman lasten tuloja, €

Vähimmäistulorajan
ylittävä kuukausitulo, €

Perheen koon mukaan
määräytyvä maksuprosentti, %

Päivähoitomaksu,
€/kk

Alkaen, pvm/ajalle

1.
2.
4)

3.

4)

4.

KUNTALIITON LOMAKE

ke3549

03.2004

Päätöksen perustelut (esim. osapäivähoidon maksun määräytymisperusteet, perustelut, mikäli päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot poikkeavat tietojen
antajan selvityksestä jne.)

Allekirjoitus / Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaminen
Päivämäärä, virka-asema, nimi
Tiedoksiantotodistus
Tämä päätös on
luovutettu
lähetetty
Tiedoksisaajan allekirjoitus

Tiedoksiantopäivämäärä

kenelle

Tiedoksiantajan allekirjoitus

1) Alleviivatkaa kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset, merkitkää mahdollisesti esiopetukseen osallistuva lapsi E-kirjaimella.
Ilmoittakaa mahdollisen vanhempainrahakauden päättymispäivä. Käyttäkää tarvittaessa liitettä.
2) Äidillä ja isällä tarkoitetaan tässä yhteistaloudessa lapsen kanssa eläviä vanhempia tai muita huoltajia sekä heidän kanssaan avioliitossa tai avioliiton omaisissa
olosuhteissa olevia henkilöitä.
3) Katso ohjesivu.
4) 20 % 1. lapsen maksusta, katso ohjesivu.
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Seuraava sivu

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

10 a § (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1134/96)
Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen
kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot
sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta,
mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan
antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen
asumislisää, 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).
Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen
tulojen perusteella.
Tieto palkkatuloista voidaan antaa Kuntaliiton lomakkeella e8004 tai palkkatositteella tai vastaavalla,
josta käy ilmi ennakonpidätyksen alaisen palkan määrä.
Tieto yrittäjätulosta saadaan verottajan kuluvalle vuodelle toimittamasta ennakonpidätysperusteita
koskevasta selvityksestä tai erillisestä yrittäjätuloselvityksestä (Kuntaliiton lomake e6529).
Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa.
Yksityiskohtaiset tiedot yrittäjätulon veronalaisuudesta ovat maatilatalouden osalta maatilatalouden
tuloverolaissa ja yrittäjien osalta laissa elinkeinotulon verottamisesta.

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSU

7 a 2–4 mom. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1134/96)
Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama
euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos
hakija ei ilmoita perheen tuloja. Perheen kokona otetaan huomioon enintään kaksi lasten päivähoidosta annetun lain
11 a §:n mukaisen valintaoikeuden piirissä olevaa lasta.
Maksuprosentit ja tulorajat vuoden 2002 alusta
Perheen koko
henkilöä

Tuloraja euroa/kk

Korkein
maksuprosentti

1–2
3
4

918
1 132
1 344

11,5
9,4
7,9

Jos perheessä on muitakin kuin 2 momentissa tarkoitetut lapset, maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta
vähennetään 89 euroa kustakin muusta lapsesta.
Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa, voidaan nuorimmasta
kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätä korkeimman maksumaksuprosentin mukaan määräytyvä maksu.
Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä saman suuruinen maksu kuin
nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 180 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu
on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään
määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua.

MUUTOKSENHAKU

Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös toimielimen*) käsiteltäväksi, jos hän
neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Vaatimus asian saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.
Viranomaisen suostumuksella vaatimus voidaan tehdä suullisesti. Vaatimuksen voi lähettää toimielimelle myös
postitse. Vaatimuksen on oltava viranomaisella viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Vaatimuksesta on käytävä ilmi miten päätöstä halutaan muutettavan ja se on vaatimuksen
tekijän allekirjoitettava.
*) Toimielimen nimi, osoite ja postiosoite
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

