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ASIAKASMAKSUN HARKINNANVARAINEN ALENNUS-/VAPAUTUSHAKEMUS
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Lomake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä kaikki siihen liittyvät tositteet palautetaan Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta,
PL 355, 20101 Turku.
ASIAKASMAKSUN ALENNUS/VAPAUTUS ajalle

__ / __ 20__ - __ / __ 20 __
HUOM! Täytäthän kaikki kentät
HAKIJA

Hakijan nimi

Puhelin (virka-aikana)

Hakijan osoite

Sähköposti
LASTEN TIEDOT, Lapsen nimi
JOIDEN
ASIAKASMAKSUA
HAKEMUS
KOSKEE

Henkilötunnus

PERHEEN MUUT
ALLE 18 V.
LAPSET

Lapsen nimi ja syntymäaika

YHTEISTALOUDESSA
ELÄVÄT
VANHEMMAT
TAI MUUT
HUOLTAJAT

Huoltajan/huoltajien nimi

Henkilötunnus

Toimintapaikka

PERHEEN BRUTTOTULOT ERITELTYNÄ KUUKAUDESSA

TOIMITETUT LIITTEET

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Hakijan allekirjoitus

Turku

/

20
Nimenselvennys

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse arkisin klo 9-11.30 ja klo 14-15 p. 02-262 5604.
TULOSELVITYSLOMAKKEESEEN TARVITTAVAT LIITTEET
– Edellisen kuukauden ansiolaskelma, josta ilmenee tulokertymä ja lomaraha (mielellään eriteltynä).
– Palkanlaskijan arvio tulevasta kuukausitulosta, jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde).
– Jäljennös päivärahapäätöksestä
– Opiskelutodistus
– Saadusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti, joka on eritelty jokaisen lapsen osalta, samoin lasten
saama eläke eriteltynä lapsen osalta.
– Maksetusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti
– Tositteet muista maksuun vaikuttavista tuloista
– Selvitys yritystuloista: selvitykseen liitetään viimeisimmät tilinpäätös- tiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet, muuttuneista
tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase. Aloittava yrittäjä toimittaa arvion yritystulostaan.

Huoltajan tulee hakea lukuvuoden alettua mahdollista maksusta vapauttamista tai
alentamista. Mikäli perheen tulot muuttuvat päätöksenteon jälkeen tai perhekoko
kasvaa, asiasta on ilmoitettava Turun kaupungin sivistystoimialalle. Virheellisten
tietojen perusteella myönnetyt asiakasmaksun alentamiset ja perimättä jättämiset
voidaan periä asiakkaalta takautuvasti takaisin.
Päätös asiakasmaksun alentamisesta 25 prosentilla tai perimättä jättämisestä on
mahdollista tehdä sen kuukauden alusta alkaen, kun hakemus liitteineen on saapunut
Turun kaupungin sivistystoimialalle. Päätös on voimassa enintään kyseessä olevan
lukuvuoden loppuun asti.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuhuojennusrajat
Perhekoko
2
3
4
5
6

Asiakasmaksun alentaminen 25
Asiakasmaksun perimättä jättämisen
%:lla bruttorajat euroa/kuukaudessa bruttotulorajat euroa/kuukaudessa
3 830
3 830
4 106
4 382
4 656

1 915
1 915
2 053
2 191
2 328

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
molempien alaikäiset lapset. Tarvittaessa tiedot tarkastetaan väestörekisteristä.
Asiakasmaksua alennettaessa tai maksusta vapautettaessa tuloina otetaan huomioon
samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä hänen
kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän
henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
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.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen
yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus.

