SIVISTYSTOIMI, Varhaiskasvatus
PL 34, 37801 AKAA

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULOMAKE

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten ___________alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistamista varten ___________alkaen
Lapsen nimi
Hoidon aloituspäivä

_______________________________hetu ___________________
(xxxxxxAxxxx)
______________________________________________________

Hoitopaikka ja ryhmä

_____________________________________________________________

Muuttuneet yhteystiedot (osoite, puh.nro)
___________alkaen _________________________________________________________
Maksusopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa:
(Tässä kohdassa ilmoitetaan voimassa olevan maksusopimuksen mukainen tuntivälys. Mikäli varhaiskasvatuksen
tarve muuttuu, perheen tulee toimittaa uusi maksusopimus tuntivälyksen muuttamiseksi. Maksusopimus on
voimassa vähintään 5 kk, paitsi jos muutos johtuu työstä/opiskelusta.)

Kokonaishoitoaika
kalenterikuukaudessa

Maksu %
kokoaikaisen
hoidon
maksusta

Merkitkää X lapsenne
voimassa olevan maksusopimuksen mukaisen
tuntivälyksen kohdalle

84 h
60 %
85 - 125 h
71 %
126 – 146 h 86 %
147 – 167 h 93 %
168 – 210 h 100 %
(HUOM. tuntivälys 147-167 h/kk 93 % on valittavissa vasta 1.8.2018 alkaen)
Muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18–vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset
Nimi
henkilötunnus

Huoltajan nimi (samassa osoitteessa asuva)/
avio- tai avopuolison nimi (samassa osoitteessa asuva)

henkilötunnus

Muutokset perheenjäsenten lukumäärään (perheeseen syntynyt lapsi,
uusi avio-/avoliitto, perheenjäsen täyttänyt 18 v, asumus/avioero):
___________________________________ ___.___20____alkaen
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Suostun/suostumme maksamaan enimmäismaksua,
en/emme toimita tulotietoja
Äidin (muun huoltajan, avio- tai
avopuolison) tulotiedot/kk
(brutto)

Isän (muun huoltajan, avio- tai
avopuolison) tulotiedot/kk
(brutto)

Työsuhteen alkamispäivä
Palkkatulo päätoimesta €/kk
(liitteenä palkkalaskelma, josta selviää
bruttotulot/kk, kertymä ed. ja
kuluvalta vuodelta ja lomaraha)

Palkkatulo sivutoimesta €/kk
Opiskelija (liitteenä opintotukipäätös ja
opiskelutodistus)

Eläkkeet, elinkorot €/kk
Korkotulot, osinkotulot €/kk
Vuokratulot,
vähennettynä vastike €/kk

Työttömyyskorvaus
(liitteenä päätös)

Äitiys- ja vanhempainraha/kk
(liitteenä Kelan päätös)
Kotihoidon tuki/kk
(liitteenä Kelan päätös)
Joustava hoitoraha/kk
(liitteenä Kelan päätös)
Saadut elatusavut / tuet
varhaiskasvatuksessa olevasta
lapsesta €/kk

Maksetut elatusavut €/kk (todistus
maksetusta elatusavusta)
Yritystulo (tilitoimiston selvitys
yrityksestä saatavasta tulosta, erillinen
lomake)

Muut tulot (brutto/kk):
_____________________________
Lisätietoja:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen.
Ellei asiakasmaksulomaketta tulotositteineen toimiteta, varhaiskasvatusmaksu määrätään
enimmäismaksun mukaisesti.
Bruttotulojen tai perhesuhteiden muuttuessa pyydämme toimittamaan uudet tulotiedot (maksun muutos
tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta, mikäli perhekoko tai perheen bruttotulojen muutos on
tapahtunut kesken kalenterikuukauden ja kun kirjallinen ilmoitus muutoksesta on saapunut
varhaiskasvatustoimistoon).

Akaassa

_____. _____20_____

____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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