
   Koululaisten iltapäivätoiminta 
Iltapäiväkerhomaksun vapautushakemus 

 

    
                              
 

Sivistyspalvelut 
 

 
Saapunut ____/____ 20____ 

 

 
          1 / 2 

 
 
  

 
 

Hakijan tiedot 

Suku- ja etunimi Syntymäaika 

Postiosoite ja - numero Matkapuhelin 

 
Lapsen tiedot 

Suku- ja etunimi Syntymäaika 

 
  Iltapäivätoimintapaikka 

 

 
Nykyinen iltapäivä-
kerhomaksu 

 

 

Iltapäiväkerhomaksusta vapauttamista haetaan ajalle  ____/____20___ - ____/____20___  

Maksuvapautushakemuksen perusteena: 

            Tulotiedot (liitteenä tositteet kaikista tuloista)              

 
        Perhe saa toimeentulotukea (liitteeksi kopiot viimeisistä toimeentulotukipäätöksistä) 

 
 
              Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena, sosiaalityöntekijän kirjallinen ilmoitus 
 

Lisätietoja antaa:     
     sosiaali-/lastensuojelutyöntekijän nimi, puhelin 
 
 

 
 

 
Päiväys ja allekirjoitus 

 
 
  / 20      

Hakijan allekirjoitus 

  
Mikäli annettuihin tietoihin tulee muutoksia, hakija on velvollinen ilmoittamaan niistä, jolloin 
tilanne tarkistetaan uudestaan ja tehdään uusi päätös. 

 
  Hakemuksen palautus 

 
Hakemus sekä tarvittavat liitteet palautetaan osoitteeseen: 
 
Siilinjärven kunta 
Koulutoimisto 
PL 5 
71801 Siilinjärvi 



   Koululaisten iltapäivätoiminta 
Iltapäiväkerhomaksun vapautushakemus 

 

    
                              
 

Sivistyspalvelut 
 

 
Saapunut ____/____ 20____ 

 

 
          2 / 2 

Lapsen nimi 
 
 

Syntymäaika Iltapäivätoimintapaikka 

Osoite 
 

Postinumero    
                

Postitoimipaikka 
 

Perheen koko (= Huoltajat ja samassa osoitteessa asuvat alle 18 v. 
lapset) 
 

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat 
 

Äiti/muu huoltaja 
 

Syntymäaika 

Osoite 

 
Postinumero    
                

Postitoimipaikka 
 

Sähköpostiosoite 
 

Työpuhelin 
 

Matkapuhelin/Kotipuhelin 
 

Isä/muu huoltaja 
 

Syntymäaika 

Osoite  
 

Postinumero  Postitoimipaikka  

Sähköpostiosoite 
 

Työpuhelin Matkapuhelin/Kotipuhelin 

 
 

        PERHEEN BRUTTOTULOT (= Tulot joista ei ole vielä vähennetty veroja) KUUKAUDESSA: 
 

  Äidin/muun huoltajan 
tulot  1) 

Isän/muun huoltajan 
tulot  1) 

Palkkatulot Brutto kk-palkka (+5%:n  
lomaraha/kk ellei lomarahasta ole muuta 
selvitystä) 
liitteenä palkkalaskelma, vuorotyötä 
tekevillä palkkalaskelma, jossa 
vuorolisät mukana 

 
 

 

Luontaisedut Mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu   

Pääomatulot 
Korot, optiot, osingot, vuokratulot, josta 
vähennetty vastikkeet 

  

Sosiaalietuudet Esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys-/raskaus- 
tai vanhempainraha, 
työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, 
koulutustuki 

  

Elatusapu, elatustuki 
iltapäivätoiminnassa 
olevista lapsista 

Kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/-
tuesta 

  

Muut tulot 
 

Mitkä: esim. apurahat, stipendit   

Metsätulot 
 

Verotuspäätös erittelyosineen 
Oletko metsänomistaja? 

 Kyllä 
 En 

 Kyllä 
 En 

Vähennykset: 
maksetut elatusavut 

   

Yrittäjät Viimeisin tuloslaskelma ja tase. Oy:n palkkatodistus, luontoisedut 
Aloitteleva yrittäjä: starttiraha, YEL-päätös 

Maatalousyrittäjät Viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen 

Opiskelu Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta saatavan opiskelutodistuksen. 
 

Tietojenantajan allekirjoitus: Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 
 
 
________ . ________ . 20_____                            _____________________________________________ 
                                                                                Allekirjoitus 

 
1)  Tässä äidillä ja isällä tarkoitetaan myös avoliitossa eläviä henkilöitä tai muuta samassa taloudessa äidin/isän asemassa olevaa huoltajaa. 

 
Liitteenä tulee olla tositteet kaikista tuloista. 
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