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Voimassa alkaen:_____________ 

PALKKATULOT  
 

Äidin /muun huoltajan,  

avio-/avopuolison tulot 

Isän /muun huoltajan,  

avio-/avopuolison tulot 

Vanhempien 
ilmoitus/arvio 
€/kk 

Viranomainen 
täyttää 

Vanhempien 
ilmoitus/arvio 
€/kk 

Viranomainen 
täyttää 

Brutto päätoimesta € / kk (lomaraha lisätään kuukausi tuloon)        

 

       

- vuorotyölisät keskimäärin € / kk        

 
       

 
- luontoisedut keskimäärin € / kk        

 
       

- bonuspalkka, tulospalkkio, provisiopalkka, yms.€/kk               

Bruttotulot sivutoimesta € / kk         

 
       

     

ETUUDET          
 

    

Eläkkeet € / kk (Liite: päätös eläkkeestä) 

 
       

 
       

Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki € / pv (Liite: Päätös 
päivärahan määrästä) 

      
 

 
       

Sairaus-, äitiys-/vanhempainraha €/pv, lastenhoidon tuki, 
joustava-/osittainen hoitoraha (Liite: Päätös etuudesta) 

      
 

 
       

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten elatusavut/-tuet, eläkkeet 
€/kk (Liite: Elatussopimus, päätös elatustuesta, päätös 
eläkkeestä) 

      
 

 
       

  Varhaiskasvatusmaksun määräämistä/ tarkistamista varten 

  Palvelusetelin omavastuuosuuden määräämistä/ tarkistamista varten 

 

Voit tehdä tuloselvityksen myös eVakan kautta osoitteessa Espoonvarhaiskasvatus.fi, vaatii vahvan tunnistautumisen. 

 

Äidin, huoltajan, avio-/avopuolison nimi  
 

____________________________________________________________ henkilötunnus_______________________   

Palkka – ja etuustiedot saa tarkistaa tulorekisteristä     Kyllä        Ei (liitteet toimitettava)   
 
Isän, huoltajan, avio-/avopuolison nimi       
 

____________________________________________________________ henkilötunnus_______________________   

Palkka – ja etuustiedot saa tarkistaa tulorekisteristä     Kyllä        Ei (liitteet toimitettava)             

Lapsen nimi Henkilötunnus Varhaiskasvatusyksikkö 

                  

                  

                  

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset ja syntymäajat 

      

Suostun maksamaan varhaiskasvatusajan ja kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksulain ja kaupungin hallituksen 
päätösten mukaista korkeinta varhaiskasvatusmaksua / palvelusetelin omavastuuosuutta, joka on voimassa 
toistaiseksi siihen saakka, kunnes toisin ilmoitan tai kunnes lapseni varhaiskasvatus päättyy.  
 

SUOSTUMUS KORKEIMPAAN MAKSUUN              Kyllä.  Tulotietoja ei tarvitse toimittaa.         
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Vakuutan / vakuutamme antamani/antamamme tiedot oikeiksi. 
Päivämäärä      /      20      
 
 
 

Äidin, huoltajan, avio-/avopuolison allekirjoitus, nimen selvennys ja sähköpostiosoite 

 
 
 

Isän, huoltajan, avio-/avopuolison allekirjoitus, nimen selvennys ja sähköpostiosoite  

 
 
Lomake on palautettava talousyksikköön kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta, muutoin maksu 
voidaan määrätä puuttuvilla tulotiedoilla korkeimpaan maksuun. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata 
takautuvasti.  Asiakasmaksu peritään varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen alkamispäivästä 
lähtien. Tulojen ja perhekoon muutoksista on ilmoitettava viipymättä. 
 
Lisätietoja maksuista löydät Espoon kaupungin verkkosivuilta Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut 
 
Lomakkeen tiedot tallennetaan varhaiskasvatusjärjestelmään. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset 
Espoon kaupungin rekisteriselosteet ovat nähtävillä osoitteessa: Espoon kaupunki/tietosuoja 
 

Lisätietoja antaa 
 
Puhelinnumerot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 09 816 27400 
                             Palvelusetelin omavastuuosuus 09 816 27401 
 
Puhelinajat: maanantai, keskiviikko ja torstai kello 9:00-12:00 
 
Sähköposti: vaka.maksut@espoo.fi   
  

Postiosoite: Talousyksikkö/varhaiskasvatus, PL 30, 02070 Espoon kaupunki 

PÄÄOMATULOT 

Korko- ja osinkotulot (maksutapahtumat, raportti),  
vuokratulot (liitteenä vuokrasopimus ja vastikelasku) €/kk  

      
 

 
      

 

     

YRITTÄJÄTULOT  

tarvittavat liitteet: 
Oy:n osakas: palkkalaskelma sekä kirjanpitäjän selvitys 
luontoiseduista ja osingoista.  
Toiminimi: tuloslaskelma ja tase.  
Ay, Ky: tuloslaskelma ja tase, sekä kirjanpitäjän selvitys 
palkasta ja luontaiseduista. 
Starttirahapäätös. 

      
 

 
      

 

     

OPISKELIJAT 
Oppilaitoksen opiskelutodistus läsnäolotiedoin kuluvalta 
lukuvuodelta 
Työttömyyskassan päätös opintoetuudesta 
Työllisyysrahaston päätös aikuiskoulutustuesta 

              

     

VÄHENNYKSET 

Maksetut elatusmaksut €/kk (Liite: kopio maksutositteesta) 

              


