KUUS AMON KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU - J A ILTAP ÄIV ÄTOIMINNAN
ASI AKASM AKSUN V AP AUTUSHAKEMUS
Lapsen nimi
Apip-paikka/ryhmä
Lapsen kanssa samassa
osoitteessa asuvien
henkilöiden lukumäärä

TULOSELVITYS
Äidin tulot
(avio- tai avopuolison)
brutto euroa /kk

Perheen tulot

Isän tulot
(avio- tai avopuolison)
brutto euroa /kk

Palkka ja muut ansiotulot

Liike- ja ammattitulot
Maatalouden tulot
Pääomatulot: myös lasten
esim. korko-, vuokra-, osinkotulot,
metsätulot
Sosiaalietuudet: esim. eläke,
työttömyyspäiväraha
Muut tulot
Saadut elatusavut, elatustuet
(aip:ssa olevista lapsista eriteltyinä)
Maksetut elatusmaksut, syytingit)
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Olen tietoinen velvollisuudestani ilmoittaa muutoksista.
Kuusamossa

/

20_____

Allekirjoitus ja nimen selvennys

LIITTEEKSI TOIMITETTAVAT TULOTIEDOT
PALKANSAAJAT

YRITTÄJÄT

OPISKELIJAT










palkkatodistus kuukaudelta tai jos tulot vaihtelevat palkkatodistus
12 kuukauden ajalta
todistus päivärahoista
viimeisin vahvistettu verotodistus
selvitys ennakonkannon perusteista
viimeisin tilinpäätös ja veroilmoituksen jäljennös allekirjoitettuna
selvitys omistuksesta (esim. osakasluettelo) ja tuloksen jakamisesta
(esim. yhtiösopimus) tai verolomake 35
opintotuki-, aikuisopintoraha- tai muu päätös
todistus työttömyyskoulutusrahasta / Kelan maksamasta koulutusrahasta

MUUT HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA MENOT
Saadut elatusavut/elatustuet
Pääomatulot
Vuokratulot yms.
Saadut syytingit
Metsätulot
Suoritettu elatusmaksu
Suoritettu syytinki
Lomaketta jätettäessä huomioon otettavat tiedot on täytettävä kokonaan ja toimitettava tarvittavat liitteet.

KUUSAMON KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
ASIAKASMAKSUJEN TARKISTUS 1.2.2020 ALKAEN
Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.12.2019 § 109
tarkistanut koulutoimen maksuja. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan uusi
asiakasmaksu on 1.2.2020 alkaen 95 e/kk/lapsi.
Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivien lukumäärä eivät vaikuta maksuun.
Jos lapsi on poissa koko kuukauden sairauspoissaolosta johtuen maksusta voidaan luopua.
Tällöin tulee toimittaa lääkärintodistus.
Asiakasmaksuun on mahdollisuus hakea vapautusta mikäli perheen tulot ovat pienet.
Perheen toisesta lapsesta maksu on sama kuin ensimmäisestä.
APIP -ASIAKASMAKSUN VAPAUTUS
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksun vapautusta haetaan sivistystoimistosta saatavalla
maksuvapautuslomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa myös internetistä www.kuusamo.fi/ -sivuilta kohdasta
Opiskelu/Aamu- ja iltapäivätoiminta.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.9.2019 § 84 tarkistanut maksuvapautukseen oikeuttavia
tulorajoja.
Tulorajat asiakasmaksuvapautukseen ovat 1.10.2019 alkaen seuraavat:
Perheen
koko hlöä
2
3
4
5
6

Tuloraja
euro kk.
1 422
1 755
2 082
2 222
2 360

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 139 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen tuloina otetaan huomioon
palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä apip-toiminnassa olevan lapsen elatustuet.
Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään
metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän
vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden netto-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai
metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on
metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
Tulona ei oteta huomioon
lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen
asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten
korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.
Perheen maksukyvyn mukaan perittävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu määrätään
lukuvuodeksi kerrallaan. Maksua tarkistetaan toimintavuoden aikana, jos palvelun saajan maksukyky
olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Jos ilmenee, että maksun määräämistä koskeva päätös
on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti
koko lukuvuoden ajalta.

