HAKEMUS JA PÄÄTÖS
Kuopion kaupunki
Kasvu ja oppiminen
Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksujen puolittamisesta/perimättä jättämisestä
Päivämäärä ja vastaanottaja

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella Kasvu ja oppiminen, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A,
70110 Kuopio.
Sukunimi ja etunimet:
Iltapäivätoiminnassa
olevan lapsen
henkilötiedot

Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka:
Iltapäivätoimintapaikka, koulu ja 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 / aviotai avopuoliso

Päivähoidossa
ja iltapäivätoiminnassa
olevat
sisarukset

Perustelut

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

☐ Maksuvapautus tulojen perusteella, perheen tulot jäävät alle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
tulorajan (tositteet liitteenä)
☐ Maksuvapautus, koska perhe saa toimeentulotukea (toimeentulotukipäätös liitteenä)
☐ Lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän lausunto (viranomainen toimittaa lausunnon)
Perheen sosiaalityöntekijän nimi:
☐ Maksuhuojennus, puolet läsnäolojen mukaisesta toimintamaksusta. Iltapäivätoimintamaksu puolitetaan,
jos perheessä on vähintään kolme iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa olevaa lasta.
Perheen koko (Tulorajat tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen)
(Huoltajat ja muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä)
☐ 2 hengen perhe
☐ 3 hengen perhe
☐ 4 hengen perhe
☐ 5 hengen perhe
☐ 6 hengen perhe
Hakuohjeet löytyvät www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta -sivulta.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS
Kuopion kaupunki
Kasvu ja oppiminen
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
Perheen bruttotulot kuukaudessa
Palkkatulot
Luontaisedut
Sosiaalietuudet

Pääomatulot
Muut tulot
Lasten tulot
Yrittäjät/ Maatalousyrittäjät
Metsätulot
Maksetut elatusavut

Huoltaja 1

Huoltaja 2

-

-

Bruttotulot, liitteeksi viimeisin palkkalaskelma tai
työnantajan palkkatodistus.
Mm. auto-, puhelin-, ravinto- ja asuntoetu
Esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha,
työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki.
Liitteeksi päätös etuuden määrästä.
Korot, optiot, osingot ja vuokratulot, joista on vähennetty
vastikkeet. Liitteet ed. mainituista.
Esim. tutkimuksen ja taiteen apurahat, stipendit. Liitteet ed.
mainituista.
Iltapäivätoiminnassa olevien lasten tulot esim. elatusavut ja
–tuet. Elatussopimus liitteeksi.
Tulojen määrästä on esitettävä kirjanpitoon perustuva
luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta. Verotodistus
viimeksi vahvistetusta verotuksesta.
Omistatko metsää
Kyllä
En
Liitteeksi veronpäätös erittelyosineen.
Toiselle perheelle maksetut elatusavut. Todistus liitteeksi.

Ilmoittamani tiedot ovat voimassa ____ .____20_____ alkaen.
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Päiväys

Allekirjoitus

____ .____20_____

Huoltaja______________________________________

nimenselvennys
Mikäli annettuihin tietoihin tulee muutoksia päätöksenteon jälkeen (esim. tulotiedot muuttuvat, perheen koko muuttuu), niistä
tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnasta vastaaville henkilöille. Virheellisten tietojen perusteella myönnetyt maksuvapautukset ja
maksuhuojennukset voidaan periä takautuvasti takaisin.

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 ☐

Toimintamaksu puolitetaan ☐

Maksuvapautus myönnetään ajalle
Toimintamaksu puolitetaan ajalla
Allekirjoitus
Kuopiossa
iltapäivätoiminnan suunnittelija
Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40
A, 70110 Kuopio. Hakemus ja päätös on salassa pidettävä (JulkL. 24.1 § 30).
Lisätietoa antavat iltapäivätoiminnan suunnittelija puh. 044 718 4114 ja iltapäivätoiminnan sihteeri 044 718 1388.

