
 
 
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 1.8.2019 alkaen Urjalassa 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintamaksut koskevat kaikkia toimintaan osallistuvia koululaisia. 

 
Toiminta-aika alle 15 h/vk  kuukausimaksu on 70 € 
Toiminta-aika 15 -20 h/vk kuukausimaksu 100 € 
Toiminta-aika yli 20 h/vk  kuukausimaksu 140 € 

 Toimintamaksu on 0 €, jos perhe on jatkuvan toimeentulotuen asiakas.  
 Toimintamaksua voidaan alentaa siten, että huojennettu maksu on 70 

% palveluntarpeen mukaisesta maksusta. Maksuvapauden kriteereinä 
käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen tulorajoja ja perhekokoa. Samat tulorajat ovat 
käytössä varhaiskasvatuksen maksuja määriteltäessä.  

 Hakemus maksuhuojennuksesta toimitetaan kirjallisesti palvelusihteeri 
Päivi Nummelle. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja Juha Salo. 
Tulostettava lomake löytyy kunnan kotisivuilta. 

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

 Toimintamaksusta ei myönnetään sisaralennusta 1.8.2019 alkaen.  
 Elokuun osalta perittävä maksu on puolet normaalista 

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

enemmän. 
 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta 11 toimintapäivää 

tai enemmän, peritään puolet kuukausimaksusta. Mikäli poissaolo 
sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. 

 Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa 
toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta.  

 Kunnalla on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka 
maksamattoman toimintamaksun perusteella.  

 Paikka voidaan jättää myös myöntämättä maksamattomien 
toimintamaksujen perusteella. 

 
 



 
 
Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan paikkaa siitä kunnasta ja 
koulutuksenjärjestämisyksiköstä, missä lapsi on perusopetuksessa. Haku toimintaan 
tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella määräaikaan mennessä. Varsinainen hakuaika 
toimintaan on helmikuussa. Määräajan jälkeen toimintaan hakeville myönnetään paikka, 
mikäli ryhmässä on tilaa. Jos vapaita paikkoja ei heti ole, lapset sijoitetaan jonotuslistalle 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyaika on vähintään kaksi viikkoa.  
 
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan myöntämisestä tehdään hallinnollinen päätös koko 
lukuvuodeksi, ellei paikkaa haeta erikseen määräajaksi. Päätös pyritään lähettämään 
hakijalle huhtikuun 15. päivään mennessä. Huoltajan pitää vahvistaa myönnetyn 
toimintapaikan vastaanottaminen kirjallisesti. 
 
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 paikallislehdessä ja internetissä tammikuun 
viimeisellä viikolla.  

 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). 

 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, nuoriso- ja liikuntaohjaaja 
Marjo Niittymäki, marjo.niittymaki@urjala.fi 

 Iltapäivätoiminnan maksut Päivi Nummi, paivi.nummi@urjala.fi 
 
 


