KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
MAKSUALENNUSHAKEMUS
Lapsen henkilötiedot Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Koulu ja luokka-aste
Lapseni osallistuu toimintaan joka päivä

enintään 10 päivää kuukaudessa

Lapsi aloittaa / on aloittanut toiminnan
Muut sisarukset

Nimi ja syntymävuosi

Huoltajan tiedot

Äidin, huoltajan, avio- tai avopuolison nimi

Puhelin työ / kännykkä

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin
Isän, huoltajan, avio- tai avopuolison nimi

Puhelin työ / kännykkä

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin

Tulot

Tuloselvitys liitteenä
Muut maksualennukseen vaikuttavat syyt:

Liitteet

Palkkatodistus tai tilinauha
Yrittäjät: viimeisin tuloslaskelma tai tase tai kirjanpitäjän selvitys tuloista ja tulosselvityslomake, starttiraha, yrittäjän eläkevakuutusmaksu tms.
Todistus opiskelusta tai ammattikurssilla oloista, näiden tulotositteet
Todiste elatusavusta / elatustuesta
Selvitys muista säännöllisistä verollisista ja verottomista tuloista
Lausunto lapsen erityishoidon tarpeesta
Muuta

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen (hakemuksen tiedot käsitellään luottamusellisesti)
Paikka ja päivämäärä:

Lapsen huoltajan allekirjoitus:

Koulutuslautakunta on 26.3.2013, § 23 päättänyt, että koululaisten iltapäivätoiminnan
asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteet ovat 1.8.2013 alkaen seuraavat:
• asiakasmaksun perimättä jättämistä tai puolittamista haetaan kirjallisesti ja hakemukseen
liitetään tositteet, joihin halutaan vedota
• päätös tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan
• asiakasmaksun puolitus tai perimättä jättäminen myönnetään taannehtivasti enintään
kuluvan lukukauden alusta alkaen; lukukausi alkaa elo- tai tammikuussa (toisin sanoen:
tammikuussa ei voi enää hakea maksualennusta tai maksun poistamista edelliseltä
syyslukukaudelta)
• maksuhuojennukset perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain mukaisiin päivähoidon asiakasmaksujen tulorajoihin:
Perheenjäsenten lukumäärä
2
3
4
5
6

Asiakasmaksun perimättä
jättämisen tuloraja (euroa)

Asiakasmaksun
puolittamisen tuloraja (euroa)

1 278
1 576
1 871
1 996
2 121

2 426
2 981
3 542
3 667
3 792

• tuloilla tarkoitetaan bruttotuloja; jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6) henkilöä,
korotetaan tulorajaa 125 € jokaisesta seuraavasta lapsesta
Esimerkkejä
Perheenjäseniä

Tulot

Asiakasmaksu

2

bruttotulot 1.278 €/kk tai
vähemmän

0€

2

bruttotulot 1.279 – 2.426 €/kk

40 €/kk

