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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen sekä maksuista
vapauttamisen perusteet

156/P10.04/2009

Sivltk 11.03.2020 § 22 
Perusopetuslain 628/1998 48 b §:n mukaan kunta voi järjestää tai hankkia
kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa tulee koulun työvuoden
ai ka na tarjota sitä järjestettäessä joko 570 tuntia tai 760 tuntia kullekin toi-
min taan osallistuvalle lapselle.

Perusopetuslain 628/1998 48 f §:n mukaan koululaisten aamu- ja il ta päi vä-
toi min nas ta perittävät maksut määräytyvät seuraavasti:

"Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta
päät tää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen mää-
räs tä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin
osal ta enintään 160 euroa.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osal lis-
tuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuu kau des-
sa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös sil-
loin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osal lis-
tua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva
pois sa olo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei
muus ta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna
pe ri tään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida
pe riä muita maksuja.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan ela tus-
vel vol li suus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon
ot taen siihen on syytä."

Toimeentulotukea koskevan lainsäädännön muututtua 1.1.2017 alkaen on
pe rus toi meen tu lo tu ki siirtynyt Kelan hoidettavaksi. Koululaisten aamu- ja il-
ta päi vä toi min nas ta johtuvat menot ovat samassa yhteydessä muuttuneet
tuen määrittämisessä huomioonotettaviksi. 

Pöytyän kunnassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kou lu-
jen työvuoden aikana klo 7-17 välisenä aikana eli 760 tuntia kullekin toi-
min taan osallistuvalle lapselle (se kä aamu- että iltapäivätoiminta). Tar vit-
taes sa lapselle on voitu perheen tar peen mukaisesti hakea paikkaa toi min-
taan myös lyhemmälle ajalle (aamu- ja iltapäivätoiminta, aa mu- tai il ta päi-
vä toi min ta, sekä osallistuminen toimintaan enintään 10 päi vä nä kuu kau-
des sa). Koulutuslautakunta on 27.4.2016 § 37 vahvistanut  toi min nas ta pe-
rit tä vät maksut 1.8.2016 alkaen seuraavasti:

- aamupäivätoiminta 30 euroa/kk
- iltapäivätoiminta 90 euroa/kk
- mikäli oppilaalle on valittu vaihtoehto, että hän osallistuu toimintaan
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enin tään 10 päivänä kuukaudessa, maksu puolittuu

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi
voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta
ai heu tu va poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä.
Edel ly tyk se nä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on
huol ta jan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta
syys tä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuu-
kau si mak sus ta.

Perusopetuslain lähtökohtana on koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
jär jes tä mi nen 570 tunnin tai 760 tunnin laajuisena, jolloin perusteltua jat-
koa ajatellen on toimintaan osallistumisvaihtoehtojen ja maksujen vah vis-
ta mi nen suhteessa mainittuihin tuntimääriin. Toiminnan antamisella
enintään 10 päivänä kuukaudessa voidaan lainsäätäjän tulkita
tarkoittaneen lu ku vuo den kuukausia, joina koulujen työpäivää / aamu- ja
iltapäivätoiminnan toi min ta päi viä on enintään 10. 

Koulutuslautakunta on 7.12.2016 § 106 edelleen päättänyt, että mikäli
huol ta jan ela tus vel vol li suus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset nä-
kö koh dat huomioon ot taen on syytä, myönnetään koululaisten aamu- ja il-
ta päi vä toi min taa koskevista maksuista vapautus seuraavin perustein:

- perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun
avo huol lon toimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun sosiaalihuollon
tu ki toi men;

- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain 
2 §:n mukaisena eriyishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty eri tyis-
huol to-oh jel ma

 
Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen pe rus-
tee na olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan
2 osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hy-
väk sy mä erityishuolto-ohjelma. Maksuvapautusta hae taan aamu- ja il ta päi-
vä toi min taan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus
tie to jen saamiseen / pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hy väk-
syt ty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan mak su va pau tus ta voi hakea
myö hem min kin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toi min-
taanot ta mis jak soa lyhyemmällä ajalla.

Pöytyän kunnan talouden vakauttaminen on vuoden 2020 talousarvion val-
mis te lun yhteydessä todettu keskeiseksi kuntaorganisaation ta voit teek si,
jo hon tulee pyrkiä myös kunnan talouden tulopohjaa vahvistamalla. Kou lu-
lais ten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen osalta perusteltua suu rem-
pien kertakorotusten sijaan on edetä asteittaisin korotuksin. 

Pöytyän kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnat määräävät
pal ve luis ta perittävien maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston
mää rit tä mien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. 

Valmistelija: sivistysjohtaja

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa koululaisten aamu- ja il ta päi vä toi min-
taan osallistumisen vaihtoehdot ja maksut 1.8.2020 alkaen seuraavasti:
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- aamu- ja iltapäivätoiminta keskimäärin enintään 3 tuntia päivässä 100
€ / kuukausi (toiminnan laajuus 570 tuntia koulun työvuoden aikana)

- aamu- ja iltapäivätoiminta keskimäärin yli 3 tuntia päivässä 130 € / kuu-
kau si (toiminnan laajuus 760 tuntia koulun työvuoden aikana)

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi
voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta
ai heu tu va poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä.
Edel ly tyk se nä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on
huol ta jan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta
syys tä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuu-
kau si mak sus ta.

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toi meen tu lo tu ki edel ly tyk set tai huol lol li-
set näkökohdat huomioon ottaen on syytä, myönnetään mak su va pau tus
kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoiminnasta seu raa vin perustein:

- perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun
avo huol lon tukitoimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun so si aa li-
huol lon tukitoimen;

- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain 
2 §:n mukaisena erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty eri tyis-
huol to-oh jel ma.

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen pe rus-
tee na olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan
kak si osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin
hy väk sy mä erityishuolto-ohjelma. Maksuvapautusta haetaan koululaisten
aa mu- ja il ta päi vä toi min taan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla ky sy-
tään suos tu mus tie to jen saamiseen / pyydetään liittämään hakemukseen
op pi laal le hy väk syt ty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan mak su va pau-
tus ta voi ha kea myö hem min kin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen
myös toi min taanot ta mis jak soa lyhyemmällä ajalla.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi te tun
otteen oikeaksi todistaa:

Pöytyä  30.12.2021


