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D/263/02.05.00/2016
Aamu- ja iltapäivätoiminnan käytänteet ja maksut toimintakaudella 2016-2017
KOU 10.3.2016
§ 18
Akaassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan
oppilaille. Toiminta-aika on ollut aamuisin koulusta ja palvelutarpeesta
riippuen noin klo 6.30 – 9 ja iltapäivisin noin klo 13 – 17. Lapsia toiminnassa
on ollut mukana vuosittain 220-250.
Valtuuston 17.6.2015 § 41 hyväksymässä talouden
tasapainottamisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi muuttaa aamu- ja
iltapäivätoimintaa siten, että saavutettaisiin neljän henkilötyövuoden säästö.
Valtuuston 16.12.2015 § 75 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2016 on
lähdetty siitä, että tarvittava säästö toteutetaan toiminta-aikaa rajaamalla.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan käytänteitä, tarvittavia muutoksia sekä
tavoitteena olevaa henkilöstösäästöä on pohdittu yhdessä koulujen
rehtoreiden sekä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa. Valmistelussa on
päästy ratkaisuun, jossa tarkentamalla olemassa olevia käytänteitä ja
tehostamalla näin toimintaa, saavutetaan tarvittava henkilöstösäästö ilman,
että toiminta-aikaa tarvitsee rajata.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäksi kouluissa järjestetään
varhaiskasvatuslain mukaista esioppilaiden päivähoitoa.
Tehostamistoimintona esitetään, että jatkossa esioppilaiden hoitotarpeeseen
tarjotaan ensisijaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Useissa
kouluissa esioppilaiden päivähoito on tähänkin asti järjestetty samoissa
tiloissa ja ryhmissä yhteisen henkilökunnan voimin. Mikäli perhe kokee, että
tämä palvelu ei ole riittävä esimerkiksi vuorohoitotarpeen vuoksi, on
mahdollista järjestää varhaiskasvatuslain mukainen päivähoito päiväkodeissa.
1.–2.-luokkalaisille toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista
perjantaihin. Esikoululaisille toimintaa järjestetään koulun työpäivinä sekä
loma-aikoina keskitetysti tarpeen mukaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista säädetään perusopetuslain 48 f §:ssä.
Laissa määritetään toiminnan enimmäismaksut. Lakia on tarkistettu siten, että
uudet enimmäismaksut tulevat voimaan 1.8.2016. Maksu saa olla 570 tunnin
osalta enintään 120 euroa (3h/päivä) ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa
(4 h/päivä).
Esitys on, että 1.8.2016 alkaen Akaassa perittävät aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksut ovat:
120 euroa, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 3h/päivä
160 euroa, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 4h/päivä
210 euroa, jos lapsi osallistuu toimintaan yli 4h/päivä
Laskutus tapahtuu varattujen osallistumispäivien mukaisesti. Perhe sitoutuu
päivien lukumäärään lukukaudeksi kerrallaan. Maksu peritään jokaiselta
sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos
aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa,
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peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin,
kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua
aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva
poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei
muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta. Päivien lukumäärää voi perustellusta
syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti kahta
viikkoa aikaisemmin ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan
kuukauden alusta.
Maksualennuksissa ja -vapautuksissa noudatetaan päivähoitolainsäädännön
tulorajoja. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Aamupäivätoimintaan osallistuville esioppilaille tarjotaan aamupala. Kaikki
iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset saavat välipalan.
(Lisätietoja sivistysjohtaja Jukka Oksa, puh. 040 335 3377,
jukka.oksa@akaa.fi)
Ehdotus

Sivistysjohtaja: Koulutuslautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan
käytänteistä ja maksuista 1.8.2016 alkaen esittelytekstin mukaisesti.
Sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan:
Koulutuslautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan käytänteistä 1.8.2016
alkaen esittelytekstin mukaisesti. Toiminnan maksuista päätetään
koulutuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätös
Ote

Koulutuslautakunta: Hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

