Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Perusopetuksen iltapäivätoiminta

HAKEMUS JA PÄÄTÖS

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksujen puolittamisesta/perimättä
jättämisestä

Päivämäärä ja vastaanottaja
Toimintamaksun puolittaminen (Huoltaja täyttää tiedot)
Iltapäivätoimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa olevaa lasta. Maksun
puolittaminen tulee voimaan hakemuksesta seuraavan kuukauden alusta. Tarkempi hakuohje löytyy kuopio.fi/perusopetuksen
iltapaivatoiminta – sivuilta.
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Iltapäivätoiminnassa
Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
olevan lapsen
henkilötiedot
Iltapäivätoimintapaikka
Koulu:

Ryhmä:

Toiminta-ajan tarve
 3 tuntia/päivä tai 1-15 tuntia viikossa
 4 tuntia/päivä tai yli 15 tuntia viikossa
Samassa
taloudessa
asuvat
huoltajat,
huoltaja/
avio- tai avopuoliso

Päivähoidossa
ja iltapäivätoiminnassa
olevat
sisarukset

90 €/kk
110€/kk

Huoltaja

Huoltaja, avio- tai avopuoliso

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Työpaikka / opiskelupaikka

Työpaikka / opiskelupaikka

Puhelinnumero päivisin

Puhelinnumero päivisin

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Päivähoidossa olevien sisarusten nimet ja päivähoitopaikka sekä perusopetuksen iltapäivätoiminnassa olevien
sisarusten nimet ja koulu
Sisaruksen nimi
Päivähoitopaikka /koulu

Toimintamaksun perimättä jättäminen (Huoltaja täyttää tiedot)
Hakemukseen tulee liittää ne tositteet, joihin hakija haluaa vedota. Maksuvapautus tulee voimaan hakemuksesta seuraavan
kuukauden alusta. Tarkempi hakuohje löytyy kuopio.fi/perusopetuksen iltapaivatoiminta – sivuilta.
Perhekoko/
Päivähoidon
asiakasmaksut
1.8.2018 alkaen

Perheen koko, henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja, euroa/kk
2102
2713
3080
3447
3813

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta lapsesta on
1.8.2018 lähtien 142 euroa.
Hakemuksen liitteenä toimitetaan todistukset huoltajien tuloista ja/tai opiskelusta. Ks. ohje,
iltapäivätoiminnan maksut ja maksuhuojennusten perusteet/tulojen selvittäminen.
Ellei tuloselvitystä toimiteta ennen kuin lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa, laskutetaan läsnäololistojen
tuntimäärien mukainen toimintamaksu 90€ /kk tai 110€/kk. Elokuussa peritään puolet läsnäololistan
tuntimäärien mukaisesta maksusta.
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Olen toimittanut tositteet päivähoitotoimistoon toimintakauden alussa (sisaruksia päivähoidossa)
Olen toimittanut tositteet ilmoittaakseni muutoksen esim. tulotiedoissa, pvm _______________
Tositteet hakemuksen liitteenä (ei sisaruksia päivähoidossa)
Toimeentulotukipäätös on liitteenä
 Päätos on toimitettu päivähoitotoimistoon
 Päätös on toimitettu päivähoitotoimistoon
 Lapsen erityishuoltopäätös on liitteenä
Perheen bruttotulot kuukaudessa
Huoltaja 1 Huoltaja 2
Palkkatulot
Bruttotulot, liitteeksi viimeisin palkkalaskelma tai
työnantajan palkkatodistus.
Luontaisedut
Mm. auto-, puhelin-, ravinto- ja asuntoetu
Sosiaalietuudet
Esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha,
työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki.
Liitteeksi päätös etuuden määrästä.
Pääomatulot
Korot, optiot, osingot ja vuokratulot, joista on vähennetty
vastikkeet. Liitteet ed. mainituista.
Muut tulot
Esim. tutkimuksen ja taiteen apurahat, stipendit. Liitteet
ed. mainituista.
Lasten tulot
Iltapäivätoiminnassa olevien lasten tulot esim. elatusavut ja
–tuet. Elatussopimus liitteeksi.
Yrittäjät/ MaaTulojen määrästä on esitettävä kirjanpitoon perustuva
talousyrittäjät
luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta. Verotodistus
viimeksi vahvistetusta verotuksesta.
Metsätulot
Omistatko metsää
Kyllä
En
Liitteeksi veronpäätös erittelyosineen.
Maksetut elatusavut Toiselle perheelle maksetut elatusavut. Todistus liitteeksi.
-

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Päiväys

Allekirjoitukset

____ .____20_____

Huoltaja_______________________________

Huoltaja_________________________________

nimenselvennys

nimenselvennys

PÄÄTÖS
Viranomainen
täyttää






Tulot jäävät alle maksuttoman päivähoidon tulorajan
Tulot eivät jää alle maksuttoman päivähoidon tulorajan
Muut huollolliset näkökohdat/ muut syyt
Päivähoidossa tai iltapäivätoiminnassa mukana olevien sisarusten lukumäärä:
Maksuvapautus

Ei maksuvapautusta

Maksuhuojennus myönnetään ajalle
Allekirjoitus

Kuopiossa ______________________

Toimintamaksu puolitetaan
(Läsnäolojen mukaan 45€/kk tai 55€/kk.)
____________________

iltapäivätoiminnan suunnittelija

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen
iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio tai sähköisesti osoitteella iltapaivatoiminta@kuopio.fi. Lisätietoja
iltapäivätoiminnan suunnittelija puh. 044 7184114 tai sihteeri 044 7181388

