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Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta
vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.
Uusien perusteiden mukainen toiminta on pitänyt järjestää 1.8.2011
alkaen. Toiminnan järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta Opetushallituksen
määräystä tai poiketa siitä.
Kunnan järjestämää tai hankkimaa perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa
tulee tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä
tuesta kunnan päättämässä laajuudessa (POL 17 § 1.mom).
Toimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä. Salokylän ja Mattisenlahden koulujen toiminnan järjestelyt varmistuivat hakuajan päätyttyä ja näissä yksiköissä iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä esiopetuksen leikkitoiminnan kanssa. Liperin, Ylämyllyn ja Viinijärven kouluissa iltapäivätoiminta jatkuu entiseen tapaan.
Kunta voi järjestää iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se
voi hankkia palvelut eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota toimintaa. Mikäli kunta järjestää toimintaa, tulee sitä perusopetuslain (628/98 § 48b ) mukaan tarjota 570 tuntia (3 tuntia/päivä) tai 760 tuntia (4
tuntia/päivä) koulun työvuoden aikana.
Toiminnasta perittävistä maksuista on säädetty perusopetuslain (628/98) 48 f
§:ssä. Valtioneuvosto on päättänyt (22.10.2015), että aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu voi vastaisuudessa olla 570 tunnin osalta enintään120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa kuukaudessa. Mikäli lapsi on aamuja iltapäivätoiminnassa enemmän kuin 760 tuntia, voidaan ylimenevältä ajalta
periä kunnan määräämä maksu.
Liperissä iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä lukuunottamatta
koulujen lukukausien päättäjäispäiviä klo 16.30 saakka. Toimintaa järjestetään
siis noin 4 tuntia päivässä, 760 tuntia vuodessa.
Lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 toiminnasta on peritty seuraavat maksut:
Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-9 pv/kuukaudessa, on kuukausimaksu on 50 €.
10 päivää tai yli 10 päivää kuukaudessa osallistuvan lapsen kuukausimaksu on
ollut 90 euroa kuukaudessa. Maksua ei korotettu vuonna 2017, vaikka toiminta-aika jatkui puoli tuntia päivässä.

LIPERIN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Hyvinvointilautakunta

§ 25

22.03.2018

Maksuihin ehdotetaan tehtäväksi seuraava korotus:
Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-9 pv/kuukaudessa, on kuukausimaksu on 55 €.
10 päivää tai yli 10 päivää kuukaudessa osallistuvan lapsen kuukausimaksu 100
euroa kuukaudessa.
Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Mikäli lapsi ei käy iltapäivätoiminnassa ollenkaan, eikä ole irtisanonut
oppilaspaikkaa, laskutetaan 40 euroa/kk. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo
kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Mikäli lapsi haluaa lopettaa osallistumisen iltapäivätoimintaan, on myönnetty oppilaspaikka erikseen irtisanottava kirjallisesti rehtorilta. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain
jälkikäteen. Kuukausimaksuun sisältyy välipala.
Hyvinvointivastaava-varhaiskasvatuksen johtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja toiminnasta perittävät maksut lukuvuodelle 2018-2019.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote:
koulut, varhaiskasvatus
Tiedoksi:
Täytäntöönpano:
Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori-rehtori, puh. 040 834 7185
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