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Iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet
Kirkkonummella

Perusopetuksen iltapäivätoiminnasta peritään kulloinkin voimassa olevat, asianomaisen toimielimen
päättämät asiakasmaksut.

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 kirjaamoon. Tulojen muutos
tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tiedot on vastaanotettu. 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 kuntaan viimeistään kuukauden viimeinen päivä, jotta
päätös asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai puolittamisesta on mahdollista tehdä kuluvan
kuukauden alusta alkaen.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun alennusrajat 1.8.2021 alkaen

Perheen koko Asiakasmaksun perimättä
jättämisen bruttotuloraja

Asiakasmaksun puolittamisen
bruttotuloraja

2 2136 2771
3 2756 3404
4 3129 4046
5 3502 4188
6 3874 4330

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 144 euroa (alle
18-vuotiaat lapset)

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton
omaisissa olosuhteissa asuvien henkilöiden lisäksi heidän kanssaan samassa taloudessa elävät
molempien alaikäiset lapset. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka
luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka.

Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai puolittamista määrättäessä tuloina otetaan huomioon
samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Veronalaiseen kuukausipalkkaan lisätään lomaraha 5 %. Jos kuukausittaiset tulot
vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kuluvan vuoden tai tarvittaessa edellisen vuoden
kertymän keskiarvo.

Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain
(570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea,
opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää tai toimeentulotukena maksettavaa
toimintarahaa ja matkakorvausta, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja



tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, 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.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille.

Hakemukseen liitetään kopiot seuraavista asiakirjoista:

- Palkkatiedot: työnantajan viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee veronalainen ansiotulo
kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä lomarahan osuus, mikäli
lomarahaa ei makseta, on tästä esitettävä työnantajan todistus.

- Yrittäjät: yrittäjätulot (Oy:n osakas: liitteeksi palkkalaskelma sekä selvitys luontaiseduista ja
osingoista, Tmi: liitteeksi tuloslaskelma ja tase, Ay, Ky: liitteeksi tuloslaskelma ja tase sekä
selvitys palkasta ja luontaiseduista)

- Kelan etuudet ym.: työttömyyskorvaus, opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta
opiskelutodistuksen sekä päätöksen opintoetuudesta, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha,
kotihoidontuki, joustava tai osittainen hoitoraha, sairauspäiväraha, elatustuki,
kuntoutusraha, eläkkeet, myös lapselle maksettava, vuorotteluvapaakorvaus.

- Muualta maksettavat etuudet: ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, elatusapu, eläkkeet,
aikuiskoulutustuki, pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot), omaishoidontuki,
liiton maksama vuorotteluvapaakorvaus, muut henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot,
luontaisedut), tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.

- Vähennykset: maksetut elatusavut (kopio maksutositteesta)

Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

Puutteellisin tiedoin täytettyjen hakemusten käsittelyaika pitenee, koska hakijoilta pyydetään
lisäselvitystä.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella: Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401
Kirkkonummi.

Vaihtoehtoisesti voi täyttää sähköisen hakulomakkeen.

Nämä alennusmaksuperiaatteet koskevat myös koululaisten aamutoimintaa.


