
Sivistyslautakunta vahvistaa joka vuosi toimintamaksujen suuruuden. 
 
Toiminnasta perittävät maksut 
 

 Aamutoiminnan kuukausimaksu on 30 euroa klo 7.30:stä koulupäivän alkuun. 

 Ennen klo 7.30:tä alkavasta ajasta päivähoidon yhteydessä järjestetystä toiminnasta 
veloitetaan 50 euroa kuukaudessa. 

 Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu klo 16:een asti on 65 euroa. 

 Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu klo 17:ään asti on 75 euroa. 

 Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään enintään kymmenenä päivänä kuukaudessa, 
peritään maksusta vain puolet, joten elokuusta ja tammikuusta laskutetaan 15 euroa, 32,50 
euroa tai 37,50 euroa. 

 Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai 
iltapäivätoimintaan yli kymmenenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. 

 Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. 

 Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, kuukausimaksusta 
peritään puolet. 

 Koulutuspäällikkö päättää asiakasmaksuista vapauttamisesta tai niiden huojentamisesta 
perustuen lapsen hoitosuunnitelmaan (EHO). 

 Maksu on puolet kuukausimaksusta, jos oppilas osallistuu korkeintaan puoleen kuukauden 
kerhopäivistä todistetun yhteishuoltajuuden perusteella. 

 Sisarusalennuksia ei myönnetä. 
 
Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. 
 
Aamupala, välipala ja materiaali 
 
Hintaan sisältyvät aamupala, välipala ja materiaali sekä normaaliin toimintaan kuuluvat retket ja 
tapahtumat. 
 
Hoitoajan ylittäminen 

 
Jos sopimuksessa mainittuja hoitoaikoja ei noudateta, ohjaaja antaa kyseessä olevan kuukauden 
ensimmäisestä hoitoajan ylityksestä suullisen huomautuksen. Toisesta ylityksestä veloitetaan 
seuraavan kuukausimaksun yhteydessä viisi euroa ja kolmannesta ylityksestä vielä viisi euroa 
lisää. Lisämaksu voi olla korkeintaan kymmenen euroa kuukaudessa. Ohjaaja ilmoittaa asiasta 
laskutukselle kuukausiyhteenvedon yhteydessä. 
 
Laskutus  
 
Kuukausimaksu laskutetaan jälkikäteen. 
 
Jos perusturvakeskuksen hyväksymässä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyn lapsen 
hoitosuunnitelmassa ehdotetaan iltapäivähoitoa, maksua ei peritä. 
 
Maksu on puolet kuukausimaksusta, jos oppilas osallistuu korkeintaan puoleen kuukauden 
kerhopäivistä todistetun yhteishuoltajuuden perusteella.  
 
Irtisanominen  
 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos paikan irtisanoo, sopimus päättyy seuraavan kuukauden 
lopussa. 
 
Jos kahden kuukauden maksut jäävät maksamatta, paikka sanotaan irti kolmannesta kuukaudesta 
lähtien ja maksu siirtyy ulosottoon.  
 



Poissaoloilmoitus 
 
Mikäli lapsi on sairauden tai muun syyn vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta, tulee huoltajan ilmoittaa 
toimipaikkaan tekstiviestillä lapsen poissaolosta. 


