ILMAJOEN KUNTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
MAKSUMUUTOSHAKEMUS

Saapunut:__________

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksu voidaan jättää perimättä tai alentaa, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
- Maksu puolitetaan toisesta aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa olevasta sisaruksesta alkaen, jos perheessä on
kaksi tai enemmän aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa olevaa lasta.
- Maksu voidaan jättää perimättä, jos perheen tulot alittavat maksuttoman päivähoidon bruttoansion mukaisen kuukausittaisen tulorajan (1.8.2018 alkaen perheen koko: 2 henkilöä -2 102€/kk, 3 henkilöä – 2 713€/kk,
4 henkilöä – 3 080€/kk, 5 henkilöä – 3 447€/kk ja 6 henkilöä tai enemmän 3 813€/kk).
- Maksu voidaan jättää perimättä lastensuojelulain (417/2007) tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisten
tukitoimien tms. vuoksi.
- Kehitysvammalain (519/1977) piiriin kuuluvien oppilaiden osalta maksua ei peritä.
Huoltajan on haettava toimintamaksun puolittamista tai maksun perimättä jättämistä tällä lomakkeella liitteineen.
Maksuhuojennus tarkistetaan pääsääntöisesti muutosta seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua koskevat päätökset tehdään määräajaksi tai enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Maksua koskevat päätökset tekee perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori.
Hakemus palautetaan liitteineen osoitteella:
Ilmajoen kunta, Sivistystoimisto, Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, PL 23, 60801 ILMAJOKI tai
sivistystoimisto@ilmajoki.fi.
Hakijan ja puolison
tiedot

Hakijan nimi

Puolison nimi (avio- tai avoliitossa asuva hlö)

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lähiosoite
Lapsen/lasten henkilötiedot

Toimintapaikka
/koulu
Nykyinen toimintamaksu
Hakemus koskee
Hakemuksen
perustelut
(rastita vaihtoehto)

Allekirjoitus

Suku- ja etunimi

77€ enintään 10 pv/kk

Henkilötunnus

148€ yli 10 pv/kk

maksumuutosta ajalle:
Hakemukseen on liitettävä kopiot asiakirjoista, joiden perusteella maksumuutosta haetaan.
Sisaralennus
Perheen taloudellinen tilanne
- Perheen tulot alittavat maksuttoman päivähoidon bruttoansion mukaisen kuukausittaisen
tulorajan (tuloselvitys kääntöpuolelle ja liitteeksi tarvittavat asiakirjat).
Perheen sosiaalinen tilanne
- Lastensuojelun avohuollon (lastensuojelulaki) tai sosiaalihuoltolain mukainen tukitoimi
(liitteeksi sosiaalityöntekijän lausunto).
Kehitysvammaisen lapsen kuntoutus
- APIP-toiminta on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan kuntouttavana toimintana
(liitteeksi erityshuolto-ohjelma).
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Paikka ja aika:

Hakijan allekirjoitus:

ILMAJOEN KUNTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
MAKSUMUUTOSHAKEMUS

Saapunut:__________

HAETTAESSA MAKSUVAPAUTUSTA TULOJEN PERUSTEELLA, TÄYTTÄKÄÄ ALLA OLEVA PERHEEN
TULOJEN SELVITYS:
Isän (muun huoltajan, avio- tai
avopuolison) bruttotulot päätoimesta
Äidin (muun huoltajan, aviotai avopuolison) bruttotulot
päätoimesta
Sivutoimen tulot

Eläkkeet/Työttömyyskorvaus/
Kelan etuudet

Elatusapu/ -tuki

Muut henkilökohtaiset jatkuvat
tulot

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. (Hakemuksen tiedot käsitellään
luottamuksellisesti.)
Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus:

Laskelmista vastaava viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta
riippumatta maksun määrittämistä ja tulojen tarkistamista varten (Laki sosiaalihuollon ja asiakkaan asemasta ja oikeuksista
2000/812 §21).

LIITTEET:
-

-

Työnantajan tekemä viimeisin palkkatodistus tai tilinauha, jossa näkyy kuukausipalkan määrä, palkkakertymä nykyhetkestä vuosi takautuvasti sekä maksettu/maksettava lomaraha.
Opiskelijalta opiskelijatodistus tai kouluun hyväksymisilmoitus sekä selvitys opiskelun aikaisista tuloista (opintorahaa ja -tukea ei lasketa tuloksi).
Tiedot muista tuloista: eläkkeet, sivutulot, työttömyyspäiväraha, äitiyspäiväraha, koulutuspäiväraha, sairauspäiväraha, päätös toimeentulotuesta sekä muut veronalaiset ansio- ja pääomatulot,
esim. vuokratulot, korkotulot sekä verosta vapaat tulot.
Erotilanteissa kopiot elatussopimuksesta sekä huolto- ja tapaamissopimuksesta.

