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MUUTOSILMOITUS 

1. JA 2. LUOKKALAISTEN JA ERITYISOPETUKSESSA OLEVIEN OPPILAIDEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Iltapäivähoito 
toimintapaikka

 Salmela 
 Vuokatti 

Naapurinvaara 
 Muu_________________________

 Leivola 
 Kontinjoki 

Lapsen 
tiedot

Suku- ja etunimi 
________________________________________________________________ 
Lähiosoite 
________________________________________________________________ 
Postinumero ja –toimipaikka 
________________________________________________________________ 

Muutos  Iltapäivätoiminnan irtisanominen, alkaen  ____/____ 20__ 
 Kokoaikapaikasta osa-aikapaikaksi, alkaen ____/____ 20__  
 Osa-aikapaikasta kokoaikapaikaksi, alkaen ____/____ 20__  

Aamuhoidon irtisanominen, alkaen ____/____ 20__ 
Kokoaikapaikasta osa-aikapaikaksi, alkaen ____/____ 20__  

 Osa-aikapaikasta kokoaikapaikaksi, alkaen ____/____ 20__ 
Maksuvapautus *) 

 Muu, mikä?___________________________________________________ 

Lisätietoja __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Allekirjoitus
Sotkamossa ____/____ 20__  __________________________________ 

 Huoltajan allekirjoitus 

Iltapäivätoiminnasta ja aamuhoidosta perittävä maksu

o Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu, joka on kokoaikapaikasta 120 €, perheen seuraavasta lapsesta 90 €/kk.
Osa-aikapaikan kuukausimaksu on 80 €, perheen seuraavasta lapsesta 40 €/kk.

o Aamuhoidosta peritään kuukausimaksu, joka on kokoaikapaikasta 40 €. Osa-aikapaikan kuukausimaksu on 20 €.
Aamuhoidosta ei saa sisaralennusta.

o Osa-aikapaikalla olevan lapsen hoitopäiviä voi tulla max 10 pv/kk.

o Maksu peritään kuukausittain. Maksun joutuu suorittamaan jokaiselta kuukaudelta minkä lapsi käy iltapäivätoiminnassa
ja aamuhoidossa, vaikka päiviä kuukaudessa tulisi vähän
Maksu peritään kuukausittain. Maksun joutuu suorittamaan jokaiselta kuukaudelta minkä lapsi käy iltapäivätoiminnassa
ja aamuhoidossa, vaikka päiviä kuukaudessa tulisi vähän.
Lisäksi huomioidaan eduskunnan päätöksen vaatimukset koskien:
- lapsi ei osallistu sairauden vuoksi yli 10 pv, voidaan periä puolet maksusta
- lapsi ei osallistu sairauden vuoksi koko kalenterikuukautena, kunta ei peri maksua
- lapsi ei osallistu muusta syystä koko kalenterikuukautena, kunta perii puolet maksusta.

o Iltapäivätoiminnan ja aamuhoidon irtisanominen sekä vaihtaminen esim. kokoaikapaikasta osa-aikapaikaksi tapahtuu
tällä muutosilmoituslomakkeella aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

o Perhe voi hakea maksuvapautusta tulojen vähäisyyden perusteella. *) Liitteeksi sosiaalitoimen lausunto.
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