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Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 
 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutkäytännöt pe-
rustuvat Turussa perusopetuslain 48 f pykälään ja kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan päätöksiin. 
 

Kuukausimaksu 
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta määrätään kuukausimaksu. Maksut ovat 
1.8.2018 alkaen 
 

- klo 11 – 15 tarjottava toiminta (enintään 760 tuntia/lukuvuosi) 
92 euroa kuukaudessa 
 
- klo 11 – 17 tarjottava toiminta (enemmän kuin 760 tuntia/lu-
kuvuosi) 110 euroa kuukaudessa ja 
 
- aamutoiminta 40 euroa kuukaudessa. 

 
 
Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai ilta-
päivätoimintaan. Elokuusta peritään puolet normaalista kuukausimaksusta. 
 
Mikäli lukuvuosi jatkuu kesäkuulle, maksua tuolta ajalta ei peritä. 

 

Poissaolojen vaikutus maksuun 
Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi ka-
lenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päi-
vänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, 
maksua ei peritä.  
 
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, 
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  
 

Asiakasmaksusta vapauttaminen tai maksun huojentaminen 
Maksun alentaminen tai siitä vapauttaminen tapahtuu huoltajan tekemästä 
erillisestä anomuksesta.  
 
Päätös asiakasmaksun alentamisesta 25 prosentilla tai perimättä jättämi-
sestä on mahdollista tehdä sen kuukauden alusta alkaen, kun hakemus liit-
teineen on saapunut Turun kaupungin sivistystoimialalle. Päätös on voi-
massa enintään kyseessä olevan lukuvuoden loppuun asti.  
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Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa 
taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tarvittaessa tiedot tarkaste-
taan väestörekisteristä. 
 
Asiakasmaksua alennettaessa tai maksusta vapautettaessa tuloina otetaan 
huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huolta-
jan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomai-
sissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä 
verosta vapaat tulot. Lisätietoja huomioitavista tuloista voi lukea www. 
turku.fi/ippe 
 
Mikäli perheen tulot muuttuvat päätöksenteon jälkeen tai perhekoko kasvaa, 
asiasta on ilmoitettava Turun kaupungin sivistystoimialalle. Virheellisten tie-
tojen perusteella myönnetyt asiakasmaksun alentamiset ja perimättä jättä-
miset voidaan periä asiakkaalta takautuvasti takaisin. 
 

 

 Tulorajat 1.8.2018 alkaen 

Perhe-
koko 

Asiakasmaksun alenta-
minen 25 %:lla brutto-
rajat euroa/kuukau-
dessa 

Asiakasmaksun peri-
mättä jättämisen brut-
totulorajat euroa/kuu-
kaudessa 

2 3 830 1 915 

3 3 830 1 915 

4 4 106 2 053 

5 4 382 2 191 

6 4 656 2 328 

 
Lisätietoja 
 
Turun kaupunki 
Sivistystoimiala 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 
puh. 02-26 25604, arkisin klo 9-11.30 ja iltapäivällä klo 14–15 
aamujailtapaivatoiminta@turku.fi 
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