Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus
Asiakasmaksut ja laskutus
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VARSINAINEN HAKEMUS TÄYTETÄÄN SUOMEN, RUOTSIN TAI ENGLANNIN KIELELLÄ

Hakemus perusopetuksen
iltapäivätoiminnan asiakasmaksun
puolittamisesta / perimättä jättämisestä

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan osoitteella:
Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus, asiakasmaksut ja laskutus, koululaisten iltapäivätoiminta, PL 51301, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D
1
LAPSEN
HENKILÖTIEDOT

Lapsen sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Lapsen koulu

Luokka-aste

Palveluntuottaja (kaupunki tai palveluntuottaja)

Nykyinen asiakasmaksu (€ /kk)

Toimintapaikan osoite
2
MUUT
SISARUKSET
(nimi ja syntymävuosi)

3
HUOLTAJAN
TIEDOT

Vanhemman tai huoltajan suku- ja etunimi
Lähiosoite

Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka

Samassa taloudessa asuvan vanhemman, huoltajajan, avo- tai aviopuolison, suku- ja etunimi

Puhelin

Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus
Asiakasmaksut ja laskutus
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VARSINAINEN HAKEMUS TÄYTETÄÄN SUOMEN, RUOTSIN TAI ENGLANNIN KIELELLÄ
Hakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan
asiakasmaksun puolittamisesta / perimättä
jättämisestä

Lapsen sukunimi ja etunimet

Aika, jolle maksuhuojennusta haetaan

4
TULOTIEDOT
LIITTEINEEN

Lapsen kanssa samassa taloudessa asuvien vanhempien,
huoltajien, avo- tai aviopuolisoiden tulot
Tulojen laatu

Äidin (tai muun huoltajan,
avio-/ avopuolison)
bruttotulot

Isän (tai muun huoltajan,
avio-/ avopuolison)
bruttotulot

Tulot
yhteensä

Palkka- ja sivutulot (Liite: Viimeinen
palkkalaskelma tai työnantajan palkkatodistus,
jossa näkyy useamman kuukauden ajalta
– luontaisedut
tulokertymä)

Kommentoinut [ES1]:

– lomaraha

Eläkkeet
Työttömyysetuudet, kotouttamistuki

Äitiysraha, vanhempainraha, lastenhoidon tuki tai
joustava hoitoraha
Varhaiskasvatuksessa olevan nuorimman lapsen
elatusapu, -tuki, eläke
Muut tulot (esim. apurahat, vuorottelukorvaus,
sairauspäiväraha, omaishoidon tuki, starttiraha)
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)
Pääomatulot: korko- ja osinkotulot, vuokratulot
(vähennettynä vastike)
Opiskelu: Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta
opiskelutodistuksen sekä päätöksen
opintoetuudesta
Vähennykset: Maksetut elatusavut (kopio
maksutositteesta)

Tulot yhteensä
5
ALLEKIRJOITUS

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen tarvittaessa (hakemuksen tiedot käsitellään
luottamuksellisesti). Huoltaja velvoitetaan ilmoittamaan tulojen, menojen ja perhekoon muutoksista
asiakasmaksuyksikköön.

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys
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