
   
   

 

 

Sotkamon Kunta 
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo - Finland | Tel. +358 8 615 5811 | varhaiskasvatus@sotkamo.fi 

 
 

 
Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus 
 

VARHAISKASVATUSMAKSUN ALENNUS- / POISTOHAKEMUS 
 
Lapsen nimi / syntymäaika  ________________________________________________________ 
 
Lapsen nimi / syntymäaika  ________________________________________________________ 
 
Lapsen nimi / syntymäaika  ________________________________________________________ 
 
 
Varhaiskasvatuspaikka _________________________________________________ 
 
 
Haen maksualennusta  ajalle _______________________________________________ 
 
Haen maksujen poistoa  ajalle ______________________________________________ 
 
 
Hakemuksen perustelut / lisäselvitys kääntöpuolelle 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
Päiväys ________________ Allekirjoitus _______________________________ 
 
 
LIITTEEKSI  

- UUDET TULOTODISTUKSET, JOS TULOT PIENENTYNEET 
- SELVITYS PERHEEN KUUKAUSITTAISISTA TULOISTA JA MENOISTA (katso kääntöpuolelta) 

 
 
 
VARHAISKASVATUKSEN LAUSUNTO 
 
Perheen tulot _________________ €/kk. Maksun peruste /henkilöluku _______________ 
 
MYÖNNETÄÄN  
  
 hakemuksen mukaan  
 seuraavin muutoksin  
 
 
 EI PERUSTEITA MAKSUN ALENTAMISELLE 
 
Päiväys ________________ Allekirjoitus _______________________________________ 
 
 
       



   
   

 

 

Sotkamon Kunta 
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo - Finland | Tel. +358 8 615 5811 | varhaiskasvatus@sotkamo.fi 

 
 

 
Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus 
 

 
 
Selvitys perheen tuloista ja menoista / kk 
 
 
Tulot 
 

 
€/kk 

 
Menot 

 
€/kk 

Palkkatulo  
(liitteeksi viim. 2 kk:n palkkalaskelma) 

 Vuokra/yhtiövastike 
(liitteeksi maksukuitti) 

 

Yrittäjätulo  
 

 Asuntolainan korko 
(liitteeksi pankin tiliote/todistus) 

 

Ansiosidonnainen päiväraha 
(liitteeksi uusin päätös) 

 Vesimaksu 
(liitteeksi lasku) 

 

Kelan työttömyyspäiväraha / 
kotoutumistuki  
(liitteeksi päätös ja uusin maksuilmoitus) 

 Lämmitysmenot 
(liitteeksi lasku) 

 

Koulutustuki / -raha 
(liittteeksi päätös ja uusin maksuilmoitus) 

 Sähkölasku 
(liitteeksi lasku) 

 

Opintoraha + asumislisä 
(liitteeksi päätös) 

 Kotivakuutus 
(liitteeksi vakuutuskirja ja lasku) 

 

Opintolaina 
(liitteeksi päätös ja nostotositteet) 

   

Asumistuki 
(liitteeksi päätös) 

 Pesutupamaksu 
(liitteeksi kuitti) 

 

Sairauspäiväraha 
(liitteeksi päätös) 

 Kiinteistövero 
(liitteeksi päätös) 

 

Sotilasavustus 
(liitteeksi päätös) 

 Tontinvuokra 
(liitteeksi lasku) 

 

Kansaneläke 
(liitteeksi päätös) 

 Muu asumismeno 
(liitteeksi lasku) 

 

Työeläke 
(liitteeksi päätös) 

 Jätehuolto 
(liitteeksi lasku) 

 

Muut mahd. eläkkeet 
(liitteeksi päätös) 

 Nuohous 
(liitteeksi lasku) 

 

Äitiys- / vanhempainraha 
(liitteeksi päätös) 

 Reseptilääkkeet 
(liitteeksi resepti ja apteekin kuitti) 

 

Lapsilisät 
 

 Julkiset terveydenhuoltomenot 
(liitteeksi lasku) 

 

Elatustuki / -apu 
(liitteeksi päätös ja elatussopimus) 

 Varhaiskasvatusmaksut 
 

 

Lasten kotihoidontuki 
(liitteeksi päätös) 

 Elatusmaksut 
(liitteeksi elatussopimus ja maksukuitti) 

 

Omaishoidontuki 
(liitteeksi päätös) 

 Lasten tapaamismenot 
(liitteeksi lähivanhemman todistus) 

 

Hoito- / vammaistuki 
(liitteeksi päätös) 

 Työmatkakulut                       km/pv 
(liitteeksi mistä-mihin ja millä) 

 

Kuntoutusraha / -tuki 
 

 Opintolainan korot 
(liitteeksi pankin ennakkoilmoitus) 

 

Muut tulot / Pääoma- tai vuokratulot 
(liitteeksi tulotositteet) 

 Muu meno/mikä  

Kertakorvaus esim. perintö, eroraha 
(liitteeksi tosite korvauksesta) 

 

Lasten tulot 
(liitteeksi tulotositteet ja tiliotteet) 
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