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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

30/00.01/2015

Sivltk § 28 ( Valmistelija sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh. 040 - 661 6885 )

Joroisten kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista on päätetty
22.4.2008 § 45 siten, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa
nou da te taan kulloinkin voimassa olevaa perusopetuslain § 48f mu-
kais ta maksua. Tähän saakka maksu on ollut 60 eu roa kuu kau des-
sa. Tämän lisäksi lapsi on voinut osallistua aa mu päi vä toi min taan
päi vä ko din järjestämänä aamuhoitona. Tästä on pe rit ty 20 euron
kuu kau sit tai nen maksu. Jos lapsi on osallistunut edellä mai nit tui hin
toi min toi hin enintään kymmenenä päivänä kuu kau des sa, on maksut
puo li tet tu. Yhteensä aamu- ja iltapäivätoimintaan osal lis tu mi nen on
Jo roi sis sa maksanut enimmillään 80 euroa kuu kau des sa. Tällöin
lap si saa sekä aamupalan, että välipalan toi min nan sisällä.

Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 lain perusopetuslain 48 f §:n (mak-
sut) muuttamisesta (HE78/2015). Perusopetuslain 48 f §:n muut ta-
mi sen myötä koululaisten iltapäivätoiminnasta perittäviin asia kas ma-
kui hin on mahdollista tehdä merkittäviä korotuksia. 560 tuntia vuo-
des sa (3 tuntia päivässä) toiminnassa olevan lapsen kohdalla mak-
sua voidaan korottaa 60 eurosta 120 euroon ja 760 tunnin (4 tunnin
toi min ta) osalta nykyisestä 80 eurosta 160 euroon kuukaudessa. Mi-
kä li lapsi osallistuu toimintaan enemmän kuin 760
tuntia (yli 4 tunnin toiminta) koulun työvuoden aikana, voidaan yli me-
ne vien tuntien osalta periä kunnan päättämä maksu.

Lain muutos tiukentaa myös velvollisuutta jättää maksu perimättä tai
alen taa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi
lap sen osallistumiselle toimintaan. Laki tulee voimaa siten, että se
mah dol lis taa asiakasmaksujen korottamisen 1.8.2016 alkaen. Pe-
rus ope tus lain 48 f §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voi-
daan periä kunnan päättämä asiakasmaksu, jonka enimmäismäärät
mää ri tel lään perusopetuslain 48 f §:ssä. Pykälän 2 momentin mu-
kaan maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos
huol ta jan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
nä kö koh dat huomioon ottaen siihen on syytä. Aamu- ja il ta päi vä toi-
min nan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista.

Maksujen korottamisesta on käyty keskustelua aamu- ja il ta päi vä toi-
min nan vastaavan ohjaajan sekä varhaiskasvatuksen esimiehen
kans sa. Mikäli maksuja korotettaisiin eduskunnan määrittämiin
enim mäis hin toi hin, voisi toiminnasta jäädä pois merkittävä määrä
lap sia. Tällöin maksutuotot eivät välttämättä kasvaisi, mutta toiminta
su pis tui si. Toimintaa tekevät kunnan palkkalistoilla vakituisena työs-
ken te le vät koulunkäynninohjaajat, joten vaikka lapsimäärä vähenisi,
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ei se toisi automaattisesti säästöjä palkkakuluihin.

Toiminnan maksutuotot vuonna 2015 olivat 18 909 euroa. Val tion-
osuuk sia aamu- ja iltapäivätoimintaan saatiin 52 804 euroa. Näin ol-
len toiminnan tuotot ovat olleet yhteensä 71 713 euroa. Aamu- ja il-
ta päi vä toi min nan järjestämiset kulut olivat vuonna 2015 102 922 eu-
roa. Kunnan netto-osuus toiminnan järjestämiseen on siis 2015 vuo-
del ta 31 209 euroa. Toimintaan osallistui 38 lasta. Näistä lapsista lä-
hes puolet olivat ns. 10 päiväisessä iltapäivätoiminnassa.

Joroisten kunnan netto-osuus toiminnassa olevaa lasta kohden on
kas va nut merkittävästi viime vuosien aikana. Toiminnan maksuja tu-
lee tarkastaa kohtuudella siten, että tuotot lisääntyvät, mutta toi min-
nas sa olevat lapset eivät vähene maksujen lisäämisen myötä. 10
päi väi nen iltapäivätoiminta aiheuttaa opetuksenjärjestäjälle haasteita
kou lu kul je tus ten muodossa. Lapsia on kuljetettava muutamana päi-
vä nä viikossa. Toisaalta heille on kuitenkin oltava paikka kou lu tak-
sis sa jatkuvasti vaikka he joinakin päivinä jäävätkin il ta päi vä toi min-
taan. Esim. naapurikunnassa Varkaudessa toiminnan maksut ja kau-
tu vat tuntiperusteisesti, ei toimintapäivien määrän mukaisesti.

Kunnanvaltuuston 15.6.2015 hyväksymässä kuntastrategiassa yh te-
nä talouden tasapainottamiskeinona pidetään tulorahoituksen li sää-
mis tä. Myös sivistystoimen tulee noudattaa kuntastrategiaa omalta
osal taan. Opetuksenjärjestäjän kannalta tilannetta helpottaisi ja sel-
keyt täi si 10 päivän rajan poistaminen / maksun puolittumisen pois tu-
mi nen. Laki määrittää asiaa niin, että mikäli aamu- ja il ta päi vä toi min-
taa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään maksusta
vain puolet. Tämä toteutuu vain elokuussa, jos aamu- ja il ta päi vä toi-
min nan aikaisia arkipäiviä elokuulle sattuu osumaan alle 10. Näin ol-
len opetuksenjärjestäjä perii puolet lautakunnan vahvistamista mak-
suis ta.

Sivjoht: Joroisten sivistyslautakunta päättää, että 1.8.2016 alkaen

 1.  10 päivän raja poistetaan ja Joroisissa siirrytään 
tuntiperusteisiin maksuihin

 2.  Keskimäärin alle 3 tuntia päivässä annettava iltapäivätoiminta
maksaa jatkossa 60 euroa kuukaudessa

 3.  yli 3 tuntia päivässä annettava iltapäivätoiminta maksaa 
jatkossa 80 euroa kuukaudessa

 4.  Aamupäivätoimintaan osallistuvan lapsen maksua 
korotetaan 20 eurosta 30 euroon

 5.  Iltapäivätoiminnan toiminta-aikaa jatketaan nykyisestä 
klo 16.30:stä klo 17.00:n saakka, mikäli se on  
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työntekijäresurssin kannalta mahdollista. Toiminta alkaa klo 12.00
tai klo 13.00 toimintaan osallistuvien lasten koulun loppumisesta riip-
puen.

Päätös: Keskustelun yhteydessä Pekka Holopainen esitti, että maksuja ei
ko ro te ta vaan ne säilytetään ennallaan, mutta toiminta-aikaa muu te-
taan sivistysjohtajan esityksen mukaisesti.

 Esitys ei saanut kannatusta.

 Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

 ______________


