
  

Miten haen paikkaa?  
Koululaisten iltapäivätoimintaan voidaan hakea paikkaa 1.-2.-luokan oppilaalle, jos huoltaja on 
estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen (työ, opiskelu muu syy). 
Sähköinen linkki hakemukseen ”Tee hakemus” verkkosivujen oikeassa laidassa. 
  
Lapselle haetaan toimintapaikkaa siihen ryhmään, joka lapsen omalla koululla järjestetään. Mikäli 
koululle on nimetty kaksi toimintaryhmää perheet merkitsevät hakemukseen 1. ja 2. vaihtoehdon. 
Ryhmien järjestäjät löydät linkistä ”Ryhmät 2018 - 2019” verkkosivujemme oikeasta laidasta. 
  
Toimintapaikkaa haetaan lähikoulun perusteella, mutta toissijaista koulupaikkaa hakeneiden tulee 
ilmoittaa hakemuksessaan tämä tieto merkitsemällä sähköisen hakemuksen lisätietoihin mihin 
kouluun ovat hakeneet. 
Taivalkunnan koululta järjestetään kuljetus Koskenmäen koulun ryhmään. Kuljetus 
toimintapaikkaan varataan aina ottamalla yhteyttä kerhokoordinaattoriin. 
  
 
Toimintapaikkaan sitoutuminen ja toiminnan tarpeen muuttaminen  
Huoltajat ottavat vastaan lapselle myönnetyn toimintapaikan koko syyslukukaudeksi, jos 
toimintapaikkaa ei peruta 15.7.2018 mennessä päätöskirjeessä ilmoitetulle henkilölle. 
Kevään osalta sopimus tulee purkaa 14.12.2018 mennessä halutessaan luopua kerhopaikasta. 
  
Perhe valitsee sopivimman sopimuksen kolmesta vaihtoehdosta. Sopimuksia ei sidota lasten 
lukujärjestyksiin. Sopimuksia on kaksi osa-aikaista sekä kokoaikainen. 
 
Olemme siirtyneet toimintapaikan sitouttamiseen lukukaudeksi kerrallaan muutamin poikkeuksin 
9.8.2018 alkaen. Poikkeuksia ovat: huoltajan pitkä sairasloma, lomautus tai muutto.  
 
Toimintapaikka tulee irtisanoa kuitenkin aina, jos huoltaja jää kotiin esim. työttömyyden, 
äitiysloman tai opintojen päättymisen vuoksi. 
 
Toiminnantarvetta voi muuttaa jatkossa vain kerran lukukauden aikana osa-aikaiseen 
sopimukseen. Toiminnan tarvetta voidaan kuitenkin muuttaa vielä hakuajan jälkeen aina 
15.7.2018 saakka. 
  
syyslukukausi 9.8.- 21.12.2018  
kevätlukukausi 7.1.- 31.5.2019 
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Asiakasmaksut 
120€ osa-aikainen sopimus klo12.15- 15.15 välillä joka arkipäivä TAI 
   klo12.15- 16.30 välillä kolmena arkipäivänä viikossa 
160€ kokoaikainen sopimus klo12.15- 16.30 joka arkipäivä 
 
 
Laskutus ja tuloselvitys 
Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausittainen kiinteä tuntiperusteinen asiakasmaksu seuraavin 
poikkeuksin. 
 

1. Maksusta peritään puolet, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden 
aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. (osoitettava lääkärintodistus) 

2. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei 
peritä. (osoitettava lääkärintodistus).  

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

4. Elokuulta ja koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajalta ei tule maksuhyvitystä  
  
Osa palveluntuottajista laskuttaa toimintaan osallistumisesta ennakkoon ja käyttävät e-laskua. 
Kaupungin ryhmien laskutus tapahtuu jälkikäteen puolen kuun paikkeilla päivähoitolaskutuksen 
yhteydessä (esim. elokuun lasku syyskuun puolivälissä). 
  
Asiakasmaksuun voi hakea huojennusta/ maksuttomuutta. Verkkosivujen oikeasta laidasta löytyy 
kohta ”liitteet” jossa kerrotaan asiakasmaksut ja bruttotulorajataulukon. Kohdasta ”lomakkeet” 
löydätte tuloselvityslomakkeen joka toimitetaan liitteineen lomakkeessa ilmoitettuun 
osoitteeseen. Huojennuksia/ maksuttomuuksia ei myönnetä jälkikäteen eikä niiltä kuukausilta 
joilta pyydetyt tulotiedot on toimittamatta. 
  
  
Päätökset toimintapaikoista, esitietolomake sekä infokirje kotiin  
Toimintapaikoista ilmoitetaan kirjeitse kesäkuun loppuun mennessä. Kirjeen mukana saapuu 
esitietolomake joka täytetään ja palautetaan tutustumispäivässä ohjaajalle tai viimeistään lapsen 
ensimmäisenä iltapäivätoimintaan osallistumispäivänä. 
  
Tutustumispäivä on päivää ennen koulun alkua. Lapsi voi huoltajan kanssa käydä etukäteen 
tapaamassa tulevaa iltapäiväohjaajaa sekä tutustumassa toimintatiloihin. Tutustumispäivän 
aikataulusta tiedotetaan kirjeessä. 
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