
Hakeminen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille 
sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnan tavoitteena on tukea myös kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminta 
tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan. 

 
Ilmoittautuminen syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu Wilman kautta. Toimintaa järjestetään 
arkipäivisin koulun työvuoden aikana ja tarvittaessa myös koulun loma-aikana. 

Lukuvuoden 2020–2021 hakuaika 20. – 30.4.2020 

Lapset valitaan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. 

Wilmassa on ilmoittautumislomake koskien koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.  

Päätös lapsen ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 29.5.2020 mennessä.  

Toimintaan haetaan sähköisesti. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy: 
 Wilma -> kyselyt -> hakeminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.   

 
Lapset valitaan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Seuraavan lukuvuoden toimintaan 
haetaan edellisen lukuvuoden keväällä. Hakuajasta ilmoitetaan kunnan internet-sivuilla. 

Lisätietoja antavat AP/IP -toiminnan koordinaattori, apulaisrehtori Eija Alasalmi, Korpitien koulu, puh.044 
750 0731 ja rehtori Arto Heikkinen, Kontiomäen koulu puh. 044 288 5246.  
  

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAMAKSUT 1.8.2018 alkaen 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta (enintään 5 h/ päivä) peritään kiinteä kuukausimaksu. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä klo 6.30 – 17.00 välisenä aikana. 
 

- 75 €/kk  lapsi osallistuu toimintaan klo 6.30 - 15.30 välisenä aikana 

 

- 85 €/kk  lapsi osallistuu toimintaan klo 6.30– 17.00 välisenä aikana 
 

- 35 €/kk - aamutoiminta 
 

-  5 €/päivä - satunnaiset toimintapäivät, ei kuukausittaista tarvetta 

-  37,50 tai 42,50  €/ kk,  jos lapsi on toiminnan piirissä säännöllisesti enintään 10 päivää 
kuukaudessa, ja se on sovittu lapsen aloittaessa apip-toiminnan, peritään puolet 
kuukausimaksusta. Säännölliseksi katsotaan tilanne, joka kestää vähintään 2 kk.  

Kiinteästä kuukausimaksusta poiketaan ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 

◊  Kun lapsi sairautensa vuoksi on poissa saman kalenterikuukauden aikana  

vähintään 11 päivää, jos 20 pv/kk (75,00€ tai 85.00 /kk) -sopimus tai 
vähintään 6 päivää, jos 10 pv/kk (37,50 tai 42,50 €/kk) - sopimus  



peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa 
koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa muusta 
syystä koko kuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 

◊  Jos lapsi aloittaa tai lopettaa toimintapaikassa kesken kalenterikuukauden  

maksu peritään toimintapäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. 
Maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi menee toimintapaikkaan ja 
päättyy siihen päivään, jolloin lapsi lopettaa toimintapaikassa.   

◊ Jos lapsi tarvitsee hoitoa kerhoajan lisäksi 

Mikäli koululaisen hoidontarve on suurempi kuin 5 h/päivä ja/tai hoitoa 

tarvitaan kerhoajan ulkopuolella, määräytyy maksu tältä osin koululaisten 

vuorohoitomaksun mukaan. 

APIP-kerhomaksun lisäksi vuorohoidosta peritään lapselle varattujen tuntien 

mukainen kuukausimaksu seuraavasti: 

Varaus 0-35h/kk      72,50  

Varaus 36-89h/kk   116,00 
 

Koululaisten kesähoidon sekä muiden koulun loma-aikojen tuntiperusteiset 

kuukausimaksut: 

0-35 h  72,50 

36-89 h  116,00 

90-120 h  174,00 

121-150 h  232,00  

yli 150 h  290,00 

 
Kerhon alettua sovitaan kirjallisesti mm. toiminnan sisällöistä, kerhopäivien määrästä ja 
hoitoajasta.  Laskutus tapahtuu kuukausittain. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koululaisten vuoro- ja kesähoidon maksuihin voidaan myöntää 
alennuksia, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen siihen on syytä. Hakemuslomakkeita saa kouluilta. Hakemuksen liitteeksi 
toimitetaan perheen toimeentulotukilaskelma kyseiselle ajalle. 
Kerhopaikka on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisaika aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä 
koululaisten vuoro- ja kesähoidosta on 2 viikkoa. 

 
 

 

 


