Iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet
Kirkkonummella
Kirkkonummella koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat yhteneväisiä kaikissa
toimintapaikoissa. Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama lukuun ottamatta elokuuta,
jolloin kuukausimaksu on puolet maksusta ja kesäkuuta, jolloin maksu määräytyy suhteessa
toimintapäiviin.
Huoltajilta perittävät iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat 1.8.2016 alkaen:
osa-aikainen toiminta (klo 12-17 kolmena päivänä viikossa) – 100 €/kk
kokoaikainen toiminta (klo 12-17 viitenä päivänä viikossa) – 155 €/kk
Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea kirjallisesti, kun paikka
iltapäivätoiminnassa on myönnetty, ja hakemukseen tulee liittää tositteet joihin halutaan vedota.
Päätös tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Mikäli perheen tulot tai perhekoko
muuttuvat päätöksenteon jälkeen, muutoksesta ilmoitetaan sivistyspalvelukeskukseen. Virheellisten
tietojen perusteella myönnetyt maksun alennukset voidaan periä asiakkaalta takaisin takautuvasti.
Saman perheen perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa olevan kunkin lapsen
asiakasmaksun perimättä jättäminen tai maksun puolittaminen käsitellään lapsikohtaisesti.
Hakemuksen liitteineen on saavuttava sivistyspalvelukeskukseen viimeistään kuukauden viimeinen
päivä, jotta päätös asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai puolittamisesta on mahdollista tehdä
kuluvan kuukauden alusta alkaen. Päätös lähetetään huoltajalle ja tieto maksun alennuksesta
annetaan myös iltapäivätoiminnan palveluntuottajalle, joka tarvitsee tiedon asiakasmaksun laskutusta
varten. Palveluntuottajille kunta korvaa erotuksen normaalikuukausimaksun ja alennetun maksun
välillä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun alennusrajat 1.8.2016 alkaen
Perheen koko,
henkilöä
2
3
4 tai yli

Asiakasmaksun perimättä
jättämisen tuloraja
1403
1730
2053

Asiakasmaksun
puolittamisen tuloraja
2050
2450
2850

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa asuvien henkilöiden lisäksi heidän kotona asuvat alaikäiset lapsensa. Tiedot tarkistetaan
tarvittaessa väestörekisteristä.
Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai puolittamista määrättäessä tuloina otetaan huomioon
samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai
avioliitonomaisessa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha.
Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain
mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, opintorahaa,
aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää tai toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille.
Hakemukseen liitetään kopiot seuraavista asiakirjoista:

-

palkkatodistus tai palkkalaskelma
yrittäjiltä viimeisin tuloslaskelma/tase ja kirjanpitäjän selvitys tuloista ja luontaiseduista
todistus opiskelusta tai ammattikurssilla oloista, tulotositteet
selvitys muista säännöllisistä tuloista

Puutteellisin tiedoin täytettyjen hakemusten käsittelyaika pitenee, koska hakijoilta tullaan pyytämään
lisäselvitystä.
Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella:
Kirkkonummen kunta
Kirjaamo
PL 20
02401 Kirkkonummi
tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Alennusmaksuperiaatteet koskevat myös koululaisten aamutoimintaa.

