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Mihin ryhmään toimintapaikkaa tulee hakea?
Katso verkkosivuilta kohdasta 2019- 2020 Koululaisten iltapäivätoiminta ”Koululaisten
iltapäivätoiminnan ryhmät” tai ”Koululaisten iltapäivähoito erityishuollon oppilaille”.
Verkkosivujen oikeassa laidassa on kuvaus jokaisesta iltapäivätoiminnan ryhmästä.

Minkä sopimuksen valitsen?
Perhe valitsee heille sopivimman vaihtoehdon. Katso verkkosivuilta kohdasta ”Sopimukset ja
asiakasmaksuperusteet”.

Miten haen toimintapaikkaa?
Sähköiseen hakemukseen pääsee ”Tee hakemus täältä” valikon kautta joka on verkkosivun
oikeassa laidassa. Toimintapaikkaa voi hakea myös hakuajan jälkeen, mikäli toimintapaikan
saamisen ehdot eivät tällä hetkellä täyty.

Toimintapaikkaan sitoutuminen, paikan irtisanominen
Huoltajat ottavat vastaan lapselle myönnetyn toimintapaikan koko syyslukukaudeksi. Kevään
osalta toimintapaikasta tulee luopua 16.12.2019 mennessä tekemällä irtisanoutumisilmoitus.
Muussa tapauksessa toimintapaikkaan sitoudutaan kevätlukukauden loppuun saakka.

Toimintapaikka tulee irtisanoa kuitenkin aina, jos huoltaja jää kotiin (esim. työttömyyden,
äitiysloman tai opintojen päättymisen vuoksi).

Toimintapaikan voi irtisanoa kesken lukukauden muutamin poikkeuksin: huoltajan pitkä
sairasloma, huoltajan lomautus, perheen muutto tai huoltajan lyhennetty työaika.

Voinko saada asiakasmaksuun alennusta?
Asiakasmaksuun on mahdollista saada huojennus tai toimintapaikka voi olla maksuton
huoltajien bruttotulojen perusteella. Tulotiedot toimitetaan aikaisintaan elokuussa 2019. Katso
tarkemmat ohjeet verkkosivulta kohdasta ”Tuloselvitysohjeet ja bruttotulotaulukko”.

Asiakasmaksun laskutus
Kaupungin ryhmien laskutus tapahtuu yhdessä varhaiskasvatuksen laskutuksen kanssa.
Laskulla yhdistyy päivähoidon sekä iltapäivätoiminnan maksut saman perheen lapsista.
Laskutus tapahtuu jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälin paikkeilla. Palveluntuottajien



Koululaisten iltapäivätoiminta 2019- 2020

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

ryhmien laskutus tapahtuu heidän omalla laskutusohjelmalla ja aikataululla. Laskutus asioihin
liittyvät seikat hoidetaan aina ensisijaisesti laskuttavan tahon kanssa.

Milloin saan tiedon toimintapaikasta?
Toimintapaikoista ilmoitetaan kirjeitse kesäkuun loppuun mennessä. Kirjeen mukana saapuu
esitietolomake joka täytetään ja palautetaan tutustumispäivässä ohjaajalle tai viimeistään
lapsen ensimmäisenä iltapäivätoimintaan osallistumispäivänä.

Miten voin perua toimintapaikan?
Toimintapaikka tulee perua viimeistään 31.7.2019 mennessä. Myöhässä tulleita peruutuksia
ei huomioida. Paikan peruuttaminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen: kasvatus-
jaopetuskeskus@nokiankaupunki.fi

Toimintaryhmän tutustumispäivä
Tutustumispäivä on päivää ennen koulun alkua. Lapsi voi huoltajan kanssa käydä tapaamassa
tulevia ohjaajia sekä tutustua toimintatiloihin. Tutustumispäivän aikataulusta tiedotetaan
toimintapaikka kirjeessä.
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