Tiedote huoltajille
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT
SEKÄ MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN LUKUVUOSINA 2021 – 2022 JA 2022 – 2023

Asiakasmaksu
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat myönnetään koko lukuvuodeksi ja niistä peritään
kiinteä kuukausimaksu. Maksu määräytyy huoltajien ennalta varaaman päiväkohtaisen tuntimäärän mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat toimintaan osallistuminen
enintään neljä (4) tuntia tai yli neljä (4) tuntia päivässä. Hinnat määräytyvät seuraavasti:
Enintään 4 tuntia/pv
Yli 4 tuntia/pv

100 €/kuukausi
130 €/kuukausi

Elokuun maksu on 50 % kuukausimaksusta, kesäkuun maksun osalta laskutetaan
päivämaksun mukaisesti.
Jos oppilas on sairauden vuoksi pois yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden
aikana, maksusta peritään vain puolet (lääkärintodistus). Jos oppilas on sairauden
vuoksi pois kaikki kalenterikuukauden päivät, ei maksua peritä lainkaan (lääkärintodistus).
Jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltajien on mahdollisuus hakea maksun perimättä jättämistä
Perusopetuslain mukaisesti maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos
huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Huoltajat voivat hakea maksun perimättä jättämistä kuukausittaisten tulojen tai
sosiaalihuollon lausunnon perusteella (lausunto tarvitaan hakemuksen liitteeksi).
Hakemus liitteineen toimitetaan kerran lukuvuodessa päätöstä varten. Hakemus on
löydettävissä Lopen kunnan internetsivuilla
https://loppi.fi/palvelut/asiointi/varhaiskasvatuksen-lomakkeet/
Tulojen perusteella maksuvapautta haettaessa lisätään liitteeksi:
− Palkkatodistus/ -laskelma
− Yrittäjiltä tulonselvityslomake sekä lomakkeessa pyydetyt liitteet yritysmuodon mukaisesti
− Opiskelijoilta todistus opiskeluista tai ammattikurssille osallistumisesta,
tulotositteet
− Selvitys omistuksessa olevan metsän pinta-aloista ja sijaintipaikkakunnista
− Selvitys maksettavista elatusavuista
− Selvitys muista säännöllisistä tuloista

Hakemuksen voi tehdä lapsen kanssa samassa väestörekisterin mukaisessa osoitteessa asuva huoltaja.
Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun
huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pää- omatulot sekä verosta vapaat tulot, palkkatuloihin
huomioidaan myös lomaraha.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisasetuksista annetun lain mukaista
etuutta, kansaneläkelain 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 mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,
perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle suoritetut elatusavut.
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Päätös tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan.
Asiakasmaksun perimättä jättäminen voidaan myöntää hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta.
Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa tulotietojen muutoksista tai perhekoon muuttumisesta kesken toimintavuoden, mikäli muutoksia niihin tulee.
Maksuvapautusta haetaan erillisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan internetsivuilta. Päätöksen asiakasmaksujen perimättä jättämisestä tekee varhaiskasvatuspäällikkö.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen
tulorajat Lopen kunnassa ovat seuraavat:
Perhekoko (henkilöiden
määrä yhteistaloudessa)

Asiakasmaksun perimättä
jättämisen bruttoraja €/kk

2

2136

3

2756

4

3129

5

3502

6 tai enemmän

3874

