PIRKKALAN KUNTA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA /TULOSELVITYS
MAKSUVAPAUTUSTA VARTEN

Lasten ja nuorten koulutus
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Suupantie 6 C
33960 Pirkkala
Lapsen etu- ja sukunimi

Saapunut___/___/_____

1.-2. LUOKKALAISET
Lapsen henkilötunnus

Katuosoite

Kerhopaikka

Postinumero ja postitoimipaikka

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat
Huoltajan nimi

Huoltajan henkilötunnus

Puhelin

–
Avio- /avopuolison nimi

Avio- /avopuolison
henkilötunnus

Puhelin

–
Huoltajan tulotiedot
TULOTIEDOT
€/kk brutto

Viranhalt. tark.

Samassa taloudessa asuvan
avio- tai avopuolison tulotiedot
€/kk brutto
Viranhalt. tark.

Kuukausipalkka / muut
ansiotulot
Eläkkeet

Työttömyyskorvaus

Sivutoimen tulot:
Elatusapu / elatustuki
Ammatinharjoittajan ja
yritystoiminnan tulot
Maatalouden tulot
Muut henkilökohtaiset tulot
TULOT YHTEENSÄ
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen (hakemuksen tiedot
käsitellään luottamuksellisesti)
____________________________
Paikka ja päivämäärä:
____________________________
Huoltajan allekirjoitus:

LIITTEET

____________________________
Avio- /avopuolison allekirjoitus

Palkkatodistus tai tilinauha
Yrittäjät: Viimeisin tuloslaskelma tai tase tai kirjanpitäjän selvitys tuloista ja
tulosselvityslomake
Todistus opiskeluista tai ammattikurssilla oloista, näiden tulotositteet
Selvitys muista verollisista ja verottomista tuloista
Tarvittaessa perustelut/lisäselvitykset viitaten perusopetuslain 48 f § 2 momenttiin

Maksuvapautusta haettaessa lomake on palautettava osoitteeseen:
Pirkkalan kunta / Lasten ja nuorten koulutus
Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala

MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Hyvinvointilautakunta on 7.3.2018 § 38 tekemällään päätöksellä määritellyt tulorajat, joiden perusteella perhe
voi saada maksuvapautuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista.
Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakemuksella enintään lukuvuodeksi
kerrallaan. Päätöksen asiasta tekee opetuspäällikkö. Maksuvapautus voidaan myöntää myös
sosiaalipalveluiden antaman lausunnon perusteella.
Maksuvapautusta ei voi saada takautuvasti. Maksuvapautuksen voi aikaisintaan saada sen kuukauden
maksuista, jonka aikana hakemus on saapunut.
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta ei peritä maksua oppilailta, jotka ovat oikeutettuja kehitysvamma- ja
vammaispalvelulainsäädännön mukaiseen tukeen.

MAKSUVAPAUTEEN OIKEUTTAVAT TULORAJAT PERHEKOON MUKAAN
Perheen koko
2

Maksuvapautuksen
tuloraja/€
2 302

3

2 898

4

3 255

5

3 613

6

3 970

>6

tuloraja + 138 € kustakin
perheen alaikäisestä
lapsesta

MAKSUN PERUSTEINA OLEVAT TULOT
Maksun perusteena ovat perheen (palvelun käyttäjän sekä häneen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai
avoliitossa elävän henkilön) veronalaiset brutto- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Jos kuukausitulot
vaihtelevat, perusteena on viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta,
kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea,
opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta,
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia
eikä lasten kotihoidon tukea. (28.12.2012/941)

