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PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2020 ALKAEN

42/02.04/2020

KASOPE § 6 (Asian valmistelija sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136 170)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on kunnan vapaaehtoisesti
jär jes tä mää toimintaa. Perusopetuslain 48 b §:n mukaan "kunta voi
jär jes tää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa".

 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esi kou lu lai-
sil le sekä perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden
vuo si luok kien erityisopetukseen otetuille oppilaille.

 Perusopetuslain 48 b §:n mukaan "aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee
tar jo ta joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kul le-
kin toimintaan osallistuvalle lapselle". 570 tuntia on keskimäärin 3
tun tia päivässä ja 760 tuntia on keskimäärin 4 tuntia päivässä.

 Juvalla aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty Kirkonkylän kou lul-
la maanantaista perjantaihin klo 6:45-9:00 sekä (perjantaisin 12:00)
13:00-17:00 välisenä aikana. Lisäksi Kirkonkylän koulussa on jär jes-
tet ty koulun kesäloman aikaista Kesävintti-toimintaa lukuvuoden
päät ty mi ses tä juhannusviikon torstaihin ja elokuussa lukuvuoden al-
ka mi seen asti.

 Perusopetuslain 48 f § määrää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista
seu raa vaa:

 ”Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu.
Kun ta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuu kau si mak-
su jen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa
ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jo kai-
sel ta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai il ta päi vä-
toi min taan.

 Jos aamu- tai iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuu-
kau des sa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puo-
let myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi ka len te ri kuu kau-
den aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos
sai rau des ta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden,
mak sua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko
ka len te ri kuu kau teen, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toi-
min taan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.
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 Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan ela-
tus vel vol li suus, toimentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huo mi oon ottaen siihen on syytä.”

Juvalla aamu-ja iltapäivätoiminnan maksuja on tarkistettu edellisen
ker ran vuonna 2016. Hallintosäännön 64 §:n mukaan kasvatus- ja
ope tus lau ta kun ta päättää toimialansa taksoista ja maksuista valtuuston
päät tä mien yleisten perusteiden nojalla sekä huolehtii niiden ajan ta sai-
suu des ta.

 Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut tällä hetkellä ja eh do-
tus uusista maksuista 1.8.2020 alkaen:

Toimintamaksut vanha maksu uusi maksu sisaralennus

Aamupäivätoiminta 25 €/kk
Aamupäivätoiminta
4-10 pv/kk 20 €/kk
Aamupäivätoiminta
yli 10 pv/kk 40 €/kk

Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta,
satunnaisesti 1-3 pv/kk 10 €/pv 10 €/pv
Iltapäivätoiminta,
4-10 pv/kk 40 €/kk 40 €/kk 5 €
Iltapäivätoiminta,
11 pv tai enemmän/kk 80 €/kk 80 €/kk 10 €

Kesävintti
Koulun kesäloman ai-
kai nen toiminta 50 €/vko 50 €/vko 5 €

Sivistysjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä uudet aamu- ja il ta-
päi vä toi min nas ta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen edellä olevan tau-
lu kon mukaisesti.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 __________
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