
 Tulokysely Inkomstförfrågan 

   

    

 
 

Kunnalle lähetettäviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Annat luvan jättämiesi tietojen tallentamiseen ja 
muokkaamiseen. Sinulla on oikeus pyytää niitä koskeva ote ja niiden korjaamista tarvittaessa. 

 

Lasta koskevat tiedot 
Nimi Henkilönumero

            

Katuosoite Postiosoite 
            

 

Huoltaja 1 
Nimi Henkilönumero 

            

Katuosoite Postinumero ja paikkakunta 

            

Puhelin kotiin Matkapuhelin Työnantaja Puhelin työhön 

                        

 

Huoltaja 2/avopuoliso 
Nimi Henkilönumero 

            

Katuosoite Postinumero ja paikkakunta 

            

Puhelin kotiin Matkapuhelin Työnantaja Puhelin työhön 

                        

 

Uudet tulot voimassa alkaen 
Ilmoita päiväys 

      
 

Ilmoita kuukausipalkka ennen veronpidätystä                Tulo 1                            Tulo 2 
 
Palkka ja muut korvaukset (muk. lukien lomakorvaus) sekä veronalaiset etuudet 

            

 
Veronalainen korvaus vakuutuskassasta 

            

 
Veronalainen korvaus työttömyyskassasta 

            

 
Eläke ja elinkorko kuukaudessa, ei lapseneläke 

            

 
Perhekotikorvaus (veronalainen osa) 

            

 
Koulutusavustus, koskee työmarkkinakoulutusta 

            

 
Hoitoavustus (veronalainen osa) 

            

 
Muut veronalaiset tulot (ei lapsilisä, asuntoavustus tai elatusapu) 

            

 
Kuukauden kokonaistulot ennen veronpidätystä 

      
 

      

 

 Täten todistan/todistamme, että edellä olevat tiedot ovat totuudenmukaisia ja että minulla/meillä on 
ilmoitusvelvollisuus. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta. 

 
Allekirjoitus 

Päiväys Päiväys 

            
Allekirjoitus  Allekirjoitus 

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

            



 Tulokysely Inkomstförfrågan 

   

    

 
 

Kunnalle lähetettäviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Annat luvan jättämiesi tietojen tallentamiseen ja 
muokkaamiseen. Sinulla on oikeus pyytää niitä koskeva ote ja niiden korjaamista tarvittaessa. 

 

Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon maksimitaksaan liittyvä tulokysely 
 
Håbon kunta pyytää uudet tulotiedot kerran vuodessa kaikilta oppilas-/hoitopaikan käyttäjiltä. Jos 
tulosi muuttuvat vuoden aikana, olet huoltajana velvollinen ilmoittamaan sen kunnalle. 
 
Kotitalous voi koostua yksinhuoltajasta tai naimisissa olevasta tai avopuolisoina elävästä parista, joka 
on kirjoilla samassa osoitteessa. Kotitalouden yhteenlasketut tulot ovat perustana  maksulle. Sekä 
naimisissa olevat että avopuolisot voivat eron tullessa saada lapsen yhteishuoltajuuden. Lapsi voi 
vuorotellen asua molempien huoltajien luona, ja molemmilla huoltajilla voi olla hoitopaikan tarve . 
Molemmat huoltajat lasketaan oppilas-/hoitopaikan käyttäjiksi. Molempien talouksien yhteenlasketut 
tulot ovat tuolloin perustana maksulle. Tämä merkitsee myös sitä, että uusien avopuolisoiden tulot 
lasketaan mukaan. 
 
Työtulojen ja elinkeinotoiminnasta saatujen tulojen lisäksi tuloksi lasketaan myös esimerkiksi 
vanhempainraha, sairauspäiväraha, sairauskorvaus ja työttömyyskorvaus. 
Jos yhteenlasketut tulot ylittävät 42 000 kruunua kuukaudessa, veloitetaan maksimitaksa. 
 
Ellet sinä huoltajana jätä tulotietoja, kunta veloittaa sinulta maksimitaksan.  
 

Esikoulu/pedagoginen erityishoito, 1–5 vuotta 

 Lapsi 1 Lapsi 2 Lapsi 3 
Lapsi 4 (tai 
useampi) 

Maksimitaksa 3,0 % 2,0 % 1,0 % Ei maksua 

Suurin maksu 1 260 kr 840 kr 420 kr 0 kr 

Vanhempainvapaalla/työnhakija 2,0 % 1,6 % 1,0 % Ei maksua 

15 tuntia viikossa 840 kr 672 kr 420 kr 0 kr 

 

Vapaa-ajankoti, 6–12 vuotta 

 Lapsi 1 Lapsi 2 Lapsi 3 
Lapsi 4 (tai 
useampi) 

Vapaa-ajankoti 2,0 % 1,0 % 1,0 % Ei maksua 

Suurin maksu 840 kr 420 kr 420 kr 0 kr 

 

Lapsesta, jolla on oikeus yleiseen esikouluun (3–5-vuotiaat), vähennetään 30 % hänen maksustaan 
alkaen elokuusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää 3 vuotta.    

Lapsi 1 on perheen nuorin lapsi. 
 
Lomake lähetetään osoitteeseen: 
 
Håbo kommun 
Skolkontoret 
746 80  Bålsta 
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