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ESIOPETUSTA T ÄYDENTÄVÄN KERHOTOIMINNAN SEKÄ
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERH OTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT
1. Toimintamaksut
Kerhotoiminnasta perittävät maksut ovat kaikille perheille samat ja perustuvat valitun
palvelun määrään. Mahdollisuuksista hakea toimintamaksusta maksuvapautusta kerrotaan
kohdassa 2. Kohdassa 3 tiedotetaan esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan
osallistumisen vaikutuksesta esiopetusvuoden jälkeisen kesän maksuihin.
Valittavissa on kolme eri palveluntarvetta
Palveluntarve
Perittävä maksu
1-3 tuntia päivässä

70 €/kk

3-4,5 tuntia päivässä
4,5-6 tuntia päivässä

120 €/kk
140 €/kk

Sisarushinnat
-

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sisarusalennuksessa huomioidaan saman
perheen toinen ja sitä seuraavat koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta- tai Eppukerhotoimintapalvelua käyttävät sisarukset. Asiakasmaksun vanhimman lapsen
sisarushinta palveluntarpeittain on:
Palveluntarve 1-3 tuntia/päivä, maksu 60 euroa/kk
Palveluntarve 3-4,5 tuntia/päivä, maksu 110 euroa/kk
Palveluntarve 4,5-6 tuntia/päivä, maksu 120 euroa/kk

-

Esiopetusta täydentävän Eppu kerhotoiminnan asiakasmaksun sisarusalennuksessa
huomioidaan saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä
varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä
kerhotoiminnassa. Asiakasmaksun sisarushinta on 50 % vanhimman sisaruksen
kerhotoimintamaksusta.

Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta. Mikäli lukuvuosi päättyy kesäkuun puolella,
asiakasmaksua ei näiltä päiviltä peritä.
Tampereen kaupungin laskuttamat toimintamaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
Jos palveluntarve vaihtelee päivittäin, määräytyy palveluntarve pisimmän hoitopäivän
mukaan. Esimerkiksi jos lapsi tarvitsee palvelua yhtenä päivänä viikossa 4 tuntia ja muina
päivinä 2 tuntia, palveluntarpeeksi muodostuu 3-4,5 tuntia päivässä ja maksu 120 €/kk.
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Palveluntarvetta voi muuttaa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden muutokset
tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja kevät kauden muutokset tammikuun loppuun
mennessä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, joten v.
2018 tammikuun muutoksesta on ilmoitettava v. 2017 joulukuun loppuun mennessä. Muutos
ilmoitetaan kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntarpeen muutoslomakkeella.
Lomake löytyy osoitteesta https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/lomakkeet.html

2. Maksuvapautuksen hakeminen
Kerhotoiminta on maksullinen palvelu. Mikäli perheen tulot jäävät alle perhekohtaisen
tulorajan, voidaan asiakkaan hakemuksesta myöntää maksuvapautus. Maksuvapautus
voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Perhekokoon
lasketaan mukaan lapsen huoltajat ja talouden alle 18-vuotiaat lapset. Tuloina huomioidaan
talouden bruttotulot.
Maksullisuuden tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko
Tuloraja eur/kk
2
2354
3
2965
4
3332
5
3699
6
4065
Seuraavista lapsista tulorajaa korotetaan 142 eurolla lasta kohden.
Perhe voi hakea vapautusta toimintamaksusta, mikäli perheen bruttotulot jäävät alle
perhekokokohtaisen tulorajan. Jos perheen tulot ylittävät tulorajan, mutta asiakasmaksu
aiheuttaa perheelle toimeentulotuen tarpeen, perhe voi hakea maksuun harkinnanvaraista
alennusta. Asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen
siihen on syytä. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on
vastaanotettu Konsernipalveluyksikön asiakasmaksut-tiimissä.
Mikäli koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy kehitysvammaisen lapsen
erityishuolto-ohjelmaan, on toiminta maksutonta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän
täyttää 16 vuotta. Maksuvapautus voidaan myöntää myös lastensuojelun tukitoimena
sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.
Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti sille tarkoitetulla lomakkeella.
Lomakkeen voi tulostaa sivulta:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lomakkeet.html
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3. Kerhotoiminta ja kesäajan maksut
Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on vuosittain päättänyt kesäaikana
annettavista ylimääräisistä maksuttomista jaksoista poissaoloa vastaan. Lautakunnan
päätöksen mukaan kouluun siirtyvillä lapsilla ei ole esiopetusvuoden jälkeisenä kesänä
oikeutta ylimääräiseen kahden kuukauden maksuttomaan jaksoon. Kouluun siirtyvillä lapsilla
on maksuttoman jakson sijaan normaali mahdollisuus käyttää esiopetusvuoden jälkeen
päivähoitoa tarpeen mukaan ja irtisanoutua hoidosta, kun hoidontarve lakkaa.
Heinäkuu on maksuton kuukausi niille lapsille, jotka ovat aloittaneet kunnallisen
varhaiskasvatuksen edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin. Vuonna 2018 heinäkuun
maksuttomuus on laajennettu koskemaan myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa
käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetusikäisen heinäkuun päivähoito on maksutonta,
mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppukerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen
hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.
Esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut joko
kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa.
Lapsella on hoidontarve heinäkuussa.
LISÄTIETOJA
Esiopetusta täydentävän Eppu kerhotoiminnan asiakasmaksut:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus/asiakasmaksut.html
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-jailtapaivatoiminta/toimintamaksut.html
Päivähoidon asiakasmaksut, 040 180 8476 (ma-pe 9-11),
asiakasmaksut.paivahoito@tampere.fi

