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Laki aamu- ja iltapäivätoiminnasta tuli voimaan 1.8.2004. Kunnan 
järjestäessä tai hankkiessa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa, 
sitä tulee tarjota kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen 
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien 
osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä 
tuesta. Toivakassa aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestää sivistyksen 
toimiala.  
 
Lapsen osallistuminen aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan on huoltajalle 
vapaaehtoista. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun 
työvuoden aikana. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana 
arkipäivisin esimerkiksi keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä, joko aamu- tai 
iltapäiväkerhotoimintana tai molempina. Sitä voidaan järjestää arkipäivinä 
pääsääntöisesti kello 7.00 – 17.00 välisenä aikana.  
 
Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta (HE 78/2015 VP) määrittelee 
uuden kattorajat asiakasmaksuille 1.8.2016 alkaen: 
”Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta 
päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen 
määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 
tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta 
sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. 
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä 
kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain 
puolet myös silloin, kun lapsi sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden 
aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaa yli 10 päivänä. Jos 
sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua 
ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko 
kalenterikuukauteen, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
Toiminnan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on 
jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, 
toimeentuloedellytyksen tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen 
on syytä.” 
 
Toivakassa aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan maksuja tarkasteltiin vuonna 
2021, jolloin esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminta yhtenäistettiin aamu- ja 
iltapäiväkerhotoiminnaksi. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan maksut 
muutettiin tulosidonnaiseksi ja tarkistettiin yhtenäisiksi varhaiskasvatuksen 
kanssa. Maksujen yhtenäistämisestä johtuen perusopetuksen aamu- ja 
iltapäiväkerhotoiminnan tuotot laskivat ennakoitua enemmän. 
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Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen aamu- ja 

iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2022 alkaen seuraavasti. 
 
1-10 kerhotoimintapäivää kuukaudessa: 
aamuparkki   50 € 
iltapäiväkerho   50 € 
aamu- ja iltapäiväkerho   75 € 
 
Yli 10 kerhotoimintapäivää kuukaudessa: 
aamuparkki   90 € 
iltapäiväkerho   90 € 
aamu- ja iltapäiväkerho   150 € 
 
 
Paikan irtisanomisesta tai kerhotarpeen muuttumisesta tulee ilmoittaa 
kirjeellä tai sähköpostilla kolme viikkoa aikaisemmin kulttuuri- ja vapaa-
aikasihteerille. 
Käyttämättömästä / peruuttamattomasta kerhotoimintapaikasta laskutetaan 
40 € / kk. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 


