
 HYVINKÄÄN KAUPUNKI  Vastaanotettu 

 Varhaiskasvatuspalvelut 

 
 

YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKE 
ASIAKASMAKSUN MÄÄRITTELYYN 

 
 
YRITTÄJÄN 
JA YRITYKSEN 
TIEDOT 

Sukunimi 
 
 

Etunimi Henkilötunnus 

Yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero 
 
 
 

Yritysmuoto 
  Toiminimi    Kommandiittiyhtiö   Avoin yhtiö   Osakeyhtiö   Muu yhtiö, mikä?______________ 
 

Yrityksen toimiala 
 
 

Y-tunnus 

Kirjanpitäjän nimi 
 
 

Puhelinnumero 

Yritystoiminta on  
 päätoimista    sivutoimista 

 

Puoliso työskentelee yrityksessä 
 kyllä, nimi _____________________   ei 

 (verotuspäätös liitteeksi) 

 
ALOITTAVA YRIT-
TÄJÄ 

Yritys aloitettu Ensimmäinen tilikausi 
 

     .     .20      –      .     .20      
 

Arvio verotettavasta tulosta *  

vuodelle 20      (tulo ilman starttirahaa) 
 

vuositulot                  € / vuosi 

 

Starttiraha (päätös liitteeksi) * 
 

 myönnetty, ajalle  
      .     .20      –      .     .20           
 

 ei myönnetty / haettu 
 kuukausitulot                  € / kuukausi 

 

* Mikäli aloittavan yrittäjän antama arvio tuloistaan muuttuu tai starttirahalle myönnetään jatkoa, tulee siitä 
 ilmoittaa viipymättä. 

 
VEROTUSTIEDOT 
 
 

 
Viimeksi vahvistettu verotus v. 20      Verotuspäätös liitteeksi 

 
LISÄTIETOJA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LIITTEET 

 
Seuraavat liitteet toimitetaan tuloselvityslomakkeen mukana 
 

 yhtiö- / perustamissopimus 

 kaupparekisteriote 

 yrittäjän verotuspäätös 

 puolison verotuspäätös mikäli työskentelee  
yrityksessä 

 

Aloittava yrittäjä 

 yhtiö- / perustamissopimus 

 kaupparekisteriote 

 mahdollinen starttirahapäätös 
 

 

  
  En halua antaa tässä lomakkeessa mainittuja tietoja, suostun maksamaan enimmäismaksun mukaan.  

 

 
ALLEKIRJOITUS 

 
Yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä. 
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen. 
 
 
Päiväys      .     .20      Allekirjoitus 
______________________________________________ 
 

 
  



 HYVINKÄÄN KAUPUNKI   

 Varhaiskasvatuspalvelut 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Asiakastiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä päivähoitoyksiköissä sekä varhaiskasvatuspalveluissa. 

 

 

 

ASIAKASMAKSU 

 
Asiakasmaksua määriteltäessä otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kans-
saan yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elä-
vän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perhekoossa huomioidaan 
lisäksi molempien samassa taloudessa asuvien alaikäiset lapset. 
 
Tuloina ei huomioida; lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansan-
eläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetta-
via sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opin-
totuen asumislisää, toimeentulona maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suori-
tettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten koti-
hoidon tukea. 
 
Tulotodistukset on toimitettava viimeistään hoitosuhteen alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 
aikana. Mikäli tulotodistuksia ei toimiteta, määrätään hoitomaksu enimmäismaksun mukaan. 
 
 

Yrittäjien asiakasmaksun määrittely 

 
Yrittäjien asiakasmaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen, jonka perusteella maksu määri-
tellään seuraavaksi kalenterivuodeksi. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus 
vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.  
 
Aloittavan yrittäjän maksu määritellään arviona niin kauan kunnes ensimmäinen verotus valmistuu. Maksu 
tarkistetaan takautuvasti vuoden ajalta verotuspäätöksen perusteella. 
 

Lisätietoa 

 
Lisätietoja asiakasmaksuista saa varhaiskasvatuspalveluista p. 019 459 4950 ja 019 459 4952,  
sähköpostitse varhaiskasvatus.asiakasmaksut@hyvinkaa.fi sekä kaupungin internet-sivuilta www.hyvin-
kaa.fi/varhaiskasvatus. 
 
 
 
Yrittäjän tuloselvityslomake palautetaan liitteineen päiväkotiin tai varhaiskasvatuspalveluihin, 
osoite Kankurinkatu 4 – 6 (PL 86), 05801 HYVINKÄÄ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomakkeella kerätään henkilötietoja varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen. Tietoja siirretään ainoastaan lain vaatiessa tai huoltajien luvalla 
yhteistyökumppaneille (esim. neuvola). Tietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti ja niihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. 
Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojasivuilta: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja 

 

http://www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
http://www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
http://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja

