
                                                                                                                   

 

USEIN KYSYTTYÄ:                                                                                

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 

Mikä on Espoon kaupungin linjaus perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuihin, 
toiminta-aikamuutoksiin ja irtisanomisiin tällä hetkellä? (päivitetty 26.3.2020) 
 

Asiakasmaksut peritään voimassaolevan käytännön mukaisesti. Kaupunkilaisten tasapuolisen 
kohtelun vuoksi tästä ei ole mahdollista poiketa, mikäli asiasta ei tule valtionhallinnolta tai 
kaupungilta uutta tietoa. Lisätietoa ja voimassa oleva käytäntö: https://www.espoo.fi/fi-
FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Iltapaivatoiminta_ja_koululaisten_h
oito/Iltapaivatoiminnan_asiakasmaksut_ja_toimintaaika. Myös irtisanomisissa ja toiminta-ajan 
muutoksissa noudatetaan normaaleja käytänteitä, ts. irtisanominen astuu voimaan 
muutosilmoitusta seuraavan kuukauden jälkeen. 
 

Koska huhtikuun 2020 lasku tulee maksuun? 
Huhtikuun 2020 asiakasmaksun MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys laskuttaa poikkeuksellisesti 
vasta 16.4. Alla olevista kysymyksistä saat vastauksen paljonko  
laskun summa tulee olemaan, riippuen toimintapäivien määrästä. 
 

Paljonko maksan asiakasmaksua, jos lapseni ei osallistu toimintaan koko 
kalenterikuukauden aikana, muusta syystä? 
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta.  
 

Paljonko maksan asiakasmaksua, jos toimintaa on järjestetty yli 10pv 
kalenterikuukaudessa? 

Jos iltapäivätoimintaa tarjotaan yli 10 päivänä kuukaudessa, peritään täysi asiakasmaksu 

 

Paljonko maksan asiakasmaksua, jos toimintaa on järjestetty enintään 10pv 
kalenterikuukaudessa? 

Jos iltapäivätoimintaa tarjotaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta 

 

Paljonko maksan asiakasmaksua, jos lapseni on sairaana kalenterikuukaudessa yli 10pv? 

Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden 
aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.  
 

Paljonko maksan asiakasmaksua, jos lapseni on sairaana koko kalenterikuukauden? 

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.  
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Minulla on palautetta Espoon kaupungille asiakasmaksuihin liittyen. Mihin minun tulee 
olla yhteydessä? 

Voitte olla yhteydessä Espoon kaupungin iltapäivätoiminnan yksikköön, 
iltapaivatoiminta@espoo.fi 
 

Minulla on kysymyksiä MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistyksen laskutukseen liittyen. 
Mihin minun tulee olla yhteydessä? 
Laskutusta koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä taloushallintoomme, laskutus@mll-
etelaespoo.fi ja puh. 040-8295254. 
 

Miten toimin kun haluan muuttaa toiminta-aikaa tai irtisanoa iltis-paikan? 
Espoon kaupunki koordinoi toiminta-ajan muutokset ja irtisanomiset. Muutokset voi tehdä 
Wilman Hakemukset ja päätökset kansiossa iltapäivätoimintapaikan peruuttamista, irtisanomista 
ja toiminta-ajan muuttamista koskevalla lomakkeella tai sähköpostilla 
osoitteeseen lltapaivatoiminta@espoo.fi.  Ilmoitus iltapäivätoiminnan toiminta-ajan 
muuttamisesta ja irtisanomisissa tehdään vähintään kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi 
helmikuussa tehty muutos tulee voimaan 1.4. ja maaliskuussa tehty muutos tulee voimaan 1.5. 
Huhtikuussa ilmoitetut muutokset toiminnassa eivät enää vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. 
Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu. 
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