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Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kuukausimaksut ja vapautusperiaatteet
Kiinteä kuukausimaksu
Iltapäivätoiminnasta peritään maksu jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Lahden kaupungin sivistyslautakunnan 15.3.2016 § 62 päätöksen mukaisesti perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2016 lukien 100 euroa/kk päivittäisestä 0 – 4 tuntia kestävästä toiminnasta tai 120 euroa/kk yli 4 tuntia
kestävästä toiminnasta.
Palveluntuottaja perii maksut tuottamastaan toiminnasta. Huoltajilta laskutetaan oppilaskohtaisen iltapäivätoimintapäätöksen mukaisesti kiinteä kuukausimaksu seuraavin poikkeuksin:
▪

Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta.

▪

Koulujen loma-ajalta ei tule maksuhyvitystä.

▪

Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä kuukausimaksua

▪

Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän.

▪

Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Pyydettäessä sairaudesta tulee esittää lääkärin tai terveydenhoitajantodistus.

▪

Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena muusta syystä kuin sairauden vuoksi. Huoltajan tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle. Paikkaa ei kuitenkaan voi varata ilman hyväksyttävää syytä.

▪

Paikan irtisanominen tulee tehdä palveluntuottajalle kirjallisesti (lomake). Paikan irtisanomisaika on
kaksi viikkoa, joka alkaa siitä päivästä, kun palveluntuottaja on ottanut ilmoituksen vastaan. Irtisanomiskuukaudelta peritään kuukausimaksu.

▪

Niille oppilaille, joille on tehty erityishuolto-ohjelma, voidaan iltapäivätoimintaa järjestää perusopetuslain mukaisesti erityishuoltona. Iltapäivätoiminta liitetään asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan ja on
näin järjestettynä asiakkaille maksutonta.

Jos iltapäivätoiminnasta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa säädetään (633/1982).
Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Kuukausimaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (367/1961).
Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tulee olla suoraan yhteydessä laskuttajaan eli palveluntuottajaan. Iltapäivätoimintapaikan palveluntuottajan yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta https://www.lahti.fi/tiedostot/iltapaivatoiminnan-palveluntuottajat-ja-toimintapaikat-2021-22/ ja ilmoituslomakkeesta, joka postitetaan toimintaan ottopäätöksen
liitteenä.
Maksuvapautusperiaatteet
Lahden kaupungin sivistyslautakunta päätti 15.3.2016 § 62 perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisen periaatteet:
▪

Vapautusta kuukausimaksusta tulee hakea kirjallisesti hakemiseen osoitetulla lomakkeella.
Lomake 5.8.2021 alkaen https://www.lahti.fi/tiedostot/ip-toiminnan-maksuvapautushakemus/
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Hakemus tulee täyttää huolellisesti.
Hakemukseen tulee liittää kaikki tositteet, joihin haluaa vedota, anomusta ei käsitellä ilman ajantasaisia tositteita. Tarvittavien liitteiden puuttuessa tai hakemuksen puutteellisen täytön takia hakemuksen käsittely voi viivästyä.
Maksuvapautuspäätöksen saaminen edellyttää joko myönteistä toimeentulotukipäätöstä tai selvitystä perheen kaikista tuloista ja tuista. Toimeentulotukipäätökseen vedotessa hakemukseen tulee
liittää myös laskelma tuen myöntämisestä.
▪

Päätös tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Maksuvapautusta ei myönnetä
takautuvasti.

▪

Maksuvapautusrajat perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin
päivähoidon asiakasmaksujen tulorajoihin.
Bruttotulorajataulukko 1.8 2016 alkaen:
Henkilöiden lukumäärä perheessä
2
3
4
5
6

Asiakasmaksun perimättä jättämisen tuloraja
(euroa)
1403
1730
2053
2191
2328

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Saman perheen perusopetuksen iltapäivätoiminnassa olevan kunkin lapsen asiakasmaksun perimättä jättäminen käsitellään lapsikohtaisesti.
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina
ei oteta huomioon lapsilisää.
Maksuvapautuksen hakeminen
Maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti, vaan sitä tulee hakea ennen sen toimintakuukauden laskutusta (irtisanoutumisaika ja anomuksen käsittelyaika huomioiden), josta alkaen vapautusta anotaan ja ennen toimintavuoden päättymistä.
Hakemus sisältää seuraavat asiakirjat:
▪

huolellisesti täytetty, allekirjoitettu ja päivätty maksuvapautuksen hakulomake

▪

jäljennös myönteisestä toimeentulotukipäätöksestä (sis. laskelman) ja / tai tarvittavat kopiot
tuloselvityksistä

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan osoitteella:
Lahti-Piste, Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs., Vesku-aukio, Aleksanterink. 18, 15140 Lahti
Lisätietoja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta toimintasuunnitelmassa: https://www.lahti.fi/tiedostot/ip-toimintasuunnitelma-1-4-2020-alkaen/
Lisätietoja maksuvapautuksen hakemisesta ja käsittelystä antaa palvelupäällikkö Merja Keskiväli, puh. 044 716 1470,
merja.keskivali@lahti.fi
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