
 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut 
 
Perusopetuslain 48 f §:n mukaan kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien 
kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 
tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos 
huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulo-edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon 
ottaen siihen on syytä.  

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2022 alkaen Urjalassa 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintamaksut koskevat kaikkia toimintaan osallistuvia koululaisia. 

 
Toiminta-aika alle 15 h/vk  kuukausimaksu 70 € 
Toiminta-aika 15-20 h/vk kuukausimaksu 100 € 
Toiminta-aika yli 20 h/vk  kuukausimaksu 150€ 

   

 Toimintamaksu on 0 €, jos perhe on jatkuvan toimeentulotuen asiakas.  
 Toimintamaksua voidaan alentaa siten, että huojennettu maksu on 50 

% palveluntarpeen mukaisesta maksusta. Huojennuksen kriteerinä 
käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen tulorajoja. Huojennus annetaan tulorajan tai sen alle 
jäävillä tuloilla. Tuloista on annettava luotettava selvitys tai huojennusta 
hakevan on annettava lupa talouden tulojen tarkistamiseen 
tulorekisteristä. 

 Ap/Ip-toiminnan asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat 
ovat 1.8.2022 lähtien seuraavat:  

 
Perheen koko      Tuloraja euroa / kk 

2 2913 

3 3758 

4 4267 

5 4777 

6  5284 

   
 Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun 

perusteena olevaa tulorajaa 197 euroa kustakin seuraavasta perheen 
alaikäisestä lapsesta 1.8.2022 alkaen 

 Hakemus maksuhuojennuksesta toimitetaan sähköisellä hakemuksella 
tai kirjallisesti sivistysjohtajalle tai sivistyspalvelukeskuksen 
palvelusihteerille. Sivistysjohtaja tekee asiasta päätöksen. Lomake 
löytyy kunnan kotisivuilta. 



 Maksuhuojennus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden 
alusta, kun hakemus on vastaanotettu. 

 Elokuun osalta perittävä maksu on normaali kuukausimaksu, jos 
toimintaviikkoja on kolme, vähemmällä toiminta-ajalla peritään puolet 
maksusta. 

 Kesäkuun maksu on 10 euroa, mikäli toimintapäiviä on kolme tai 
enemmän. 

 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta 11 toimintapäivää 
tai enemmän, peritään puolet lapsen tavanomaisesta 
kuukausimaksusta. Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko 
kuukauden, maksua ei peritä. 

 Kunnalla on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka 
maksamattoman toimintamaksun perusteella.  

 Paikka voidaan jättää myös myöntämättä maksamattomien 
toimintamaksujen perusteella. 

 Lisätietoja toimintamaksuihin ja laskutukseen liittyen antaa 
palvelusihteerin sijainen Hanna Toorikka, hanna.toorikka@urjala.fi 

 
 
 
Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan paikkaa siitä koulusta, missä lapsi on 
opetuksessa. Haku toimintaan tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella määräaikaan 
mennessä. Varsinainen hakuaika toimintaan on maaliskuussa. Määräajan jälkeen 
toimintaan hakeville myönnetään paikka, mikäli ryhmässä on tilaa. Jos vapaita paikkoja ei 
heti ole, lapset sijoitetaan jonotuslistalle ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakemus käsitellään 
kahdessa viikossa.  
 
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan myöntämisestä tehdään päätös koko lukuvuodeksi, ellei 
paikkaa haeta lyhyemmälle ajalle. Päätös pyritään lähettämään hakijalle viimeistään 
toukokuussa.  
Toiminnasta irtisanoutuminen tai muutokset toiminta-aikoihin tulee tehdä sähköisellä 
muutosilmoituslomakkeella. Irtisanoutumisaika on kaksi viikkoa. 
 
Kesken lukuvuoden irtisanotusta koululaispaikasta peritään puolen kuukauden 
toimintamaksu lukukauden loppuun asti, ellei irtisanoutuminen johdu seuraavista syistä:  
1. paikkakunnalta muutto 
2. muutos perhetilanteessa (huoltajan työttömyys, opinto- tai vuorotteluvapaa, äitiys- ja 
vanhempainvapaa tai hoitovapaa, avioero) 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka ei siirry seuraavalle toimintakaudelle, vaan paikkaa pitää 
hakea ilmoitettuna hakuaikana vuosittain. 
 
Lisätiedot 

 Toimintaan hakemisesta ilmoitetaan Wilmassa, paikallislehdessä ja Urjalan kunnan 
kotisivuilla.  

 Toiminnan sisällöstä tiedottavat toiminnan ohjaajat oman tarpeensa ja 
suunnitelmansa mukaisesti. 



 Tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja toimipaikoista on Urjalan kunnan kotisivulla 
(www.urjala.fi) ja Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmassa. 

 Lisätietoa perusopetuslain mukaisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 
löytyy internetistä Opetushallituksen sivuilta osoitteesta www.oph.fi (koulutus ja 
tutkinnot). 

 Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Juha Salo, juha.salo@urjala.fi 
tai palvelusihteerin sijainen Hanna Toorikka, hanna.toorikka@urjala.fi 
 


