
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAMAKSUN MAKSUVAPAUTUSHAKEMUS 

Toimintamaksun perimättä jättäminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu voidaan poistaa, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai erityiset 
lapsen hoitoon liittyvät tekijät sitä puoltavat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä 
päättää nuorisotoimenjohtaja. Päätös tehdään määräajaksi tai enintään toimintavuodeksi kerrallaan. 
Hakemus täytetään ja palautetaan liitteineen kasvatusjohtaja Ville Manniselle, Sotkamon kunta, Markkinatie 1 88600 Sotkamo. 

Hakijan ja puolison 
tiedot 

Hakijan nimi Puolison (avio- tai avoliitossa asuvan henkilön nimi) 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinumero ja –toimipaikka 

Lapsen/Lasten 
henkilötiedot 

Suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Toimintapaikka/koulu 

Nykyinen 
toimintamaksu 

Iltapäivätoiminta           Aamutoiminta 

 120 €   80 €   40 €   20 € 
Hakemus koskee Aamu- ja iltapäivätoimintamaksun  

 vapautusta ajalle ____/____20____ - ____/____20____ 
Hakemuksen 
perustelut 

Lapsi tarvitsee iltapäivätoimintaa, koska 

Hakemukseen on liitettävä kopiot, joiden perusteella maksumuutosta haetaan. 
 Opiskelu-/kurssitodistus 
 Maksuvapautus, koska perhe saa toimeentulotukea (liitteeksi normilaskelmat ja kopiot toimeentulotuki-  

       päätöksistä) 
 Työttömyys 
 Yksinhuoltajuus 
 Sosiaalityöntekijän lausunto 

Allekirjoitus Vakuutan alla antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 

Sotkamossa _____/_____ 20____        _________________________________________ 
  Hakijan allekirjoitus 

Päätös ____/____ 20____ 

 Hylkään hakemuksen 
 Myönnän maksuvapautuksen  

      ajalle:  _________________________________ 

     _______________________________________ 
      Viranhaltijan allekirjoitus 
      Ville Manninen, kasvatusjohtaja 

Perustelut: 
 Ei riittäviä taloudellisia perusteita 
 Perheen taloudellinen tilanne 
 Perheen huollollinen tilanne 
 Erityishuolto-ohjelma 

Muu syy:_______________________________ 

1.1.2001 voimaantulleen lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20§:n mukaan valtion ja kunnan viranomainen sekä muu 
julkisoikeudellinen yhteisö ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta salassapitosäännösten estämättä hallussaan 
olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset. Lisätietoja: Ville Manninen, p. 044-750 2298 tai 
ville.manninen@sotkamo.fi 
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