
KASKISTEN KAUPUNKI 

Varhaiskasvatus 

Yrittäjän tuloselvityslomake 

Palautusosoite: Päiväkoti Ankkuri, Sulkukatu 11 C-D, 64260 Kaskinen 
 

sähköposti: paivakoti@kaskinen.fi 
puhelin: 0400 946 948  

 

 

 
 

1. 

Henkilötiedot 

Yrittäjän suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Lapsen suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Lapsen varhaiskasvatuspaikka 

2. 

Yrityksen 

perustiedot 

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan 

Yritystoiminnan alkamispäivä Y-tunnus 

3. 

Yritysmuoto 
 

avoin yhtiö kommandiittiyhtiö muu, mikä 
osakeyhtiö yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja 

Yrityksen nimi ja toimiala 

Kirjanpitäjän nimi ja puhelinnumero 

4. 

Yrityksen 

omistussuhteet 

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet Asema yrityksessä Omistus- % 

   

   

   

5. 

Yrityksen 
laajuus 

 

Yritystoiminta on päätoimista sivutoimista muu, mikä 
Työskenteleekö puoliso yrityksessä ei kyllä 

6. 

Yrityksen 

viimeksi 

valmistunut 

tilinpäätös 

 

Tilikausi   .  . .......................................    
 

Liikevaihto/vuosimyynti   € 
 

Tilikauden voitto/tappio 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   € 

 
Yksityisnostojen määrä tilikautena € 

7. 

Yrittäjän 

verotustietoa 

 

Viimeksi vahvistetun verotuksen tulot, vuosi    
 

Ansiotulot yht.  € Pääoma / osinkotulot yht.  € 
 
Muut   € Muut   € 

8. 

Aloittava yritys 

 

Olen tehnyt perustamisilmoituksen, jossa arvioitu verotettavaksi tuloksi 
€   ajalle  .  .  ......................................    

 

Saatko työ- ja elinkeinopalvelujen myöntämää starttirahaa? 
 

en saan €/päivä  ajalle  .  .  ......................................    
 

Oletko hakenut ennakkoverolipun? 
 

en olen, arvioidut tulot €  ajalle  .  .  .......................................    

9. 

Vakuutus 

 

Yrittäjän YEL / MYEL- vakuutukseen merkitty työtulo/vuosi   € 

10. 

Oma arvio 

 

Oma arvio liikkeen- tai ammatinharjoittajan 
kuukausituloista   €/kk 

 

 
Allekirjoitus 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 
 

Päiväys  /     Allekirjoitus    

Täyttöohjeet ja lista toimitettavista tuloselvityksistä kääntöpuolella. 1 (2) 
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Kohdat 1 - 5 ovat yrittäjän ja yrityksen perustamistietoja. 

 
Aloittava yrittäjä 

 

Täytä kohdat 1 - 5, 8 - 10 

Toimitettavat tuloselvitykset: 

• jäljennös perustamisilmoituksesta 

• päätös starttirahan myöntämisestä 

• YEL-vakuutuksesta (arvioitu työtulo) 

• mahdollinen ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle 

• esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös (viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta) 

 

Aloittavan yrittäjän tulot tarkistetaan puolen vuoden päästä uudelleen. 

 
 

Ammatinharjoittaja 
 

Täytä kohdat 1 – 7 ja 9 

Kohta 10, jos jatkat yritystoimintaa hoitovapaan jälkeen/käynnistät yritystoiminnan uudelleen. 
 

Toimitettavat tuloselvitykset: 

• viimeksi valmistunut kirjanpito tai tilinpäätös 

• esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös (viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta) 

• ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle 
 

Kommandiitti- ja avoin yhtiö 
 

Täytä kohdat 1 - 7 ja 9 

Kohta 10, jos jatkat yritystoimintaa hoitovapaan jälkeen/käynnistät yritystoiminnan uudelleen. 
 

Toimitettavat tuloselvitykset: 
 

• tuloslaskelma ja tase 

• esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös (viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta) 

• tarvittaessa myös kirjanpitäjän selvitys tuloista 

Osakeyhtiö 
 

Täytä kohdata 1 - 5 ja 7. 

Toimitettavat tuloselvitykset: 

• palkkatodistus edellisen 12 kuukauden ansiokertymästä sekä maksetuista 
lomarahoista 

• osakkaan esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös (viimeksi vahvistetusta 
verotuksesta) 

• kirjanpitäjän selvitys osingoista, kilometrikorvauksista ja päivärahoista (myös, jos 
niitä ei makseta) 
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