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Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 12.12.2018 § 68

siv = sivistyslautakunta, 1.6.2017 alkaen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
kh = kunnanhallitus

Hakeminen toimintaan

· Iltapäivätoimintaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake kunnan Internet-sivujen kautta.
· Perheet voivat hakea joko koko- tai osaviikkoista kerhopaikkaa. Kokoviikkoinen paikka

tarkoittaa toimintaa 5pv/vk (950 tuntia lukuvuodessa) ja osaviikkoinen 3pv/vk (570 tuntia
lukuvuodessa). Toimintaa tarjotaan koulupäivisin klo 12-17.

· Huoltajat ilmoittavat osaviikkoista paikkaa haettaessa osallistumispäivät hakulomakkeessa.
Osaviikkoisen paikan saaneet sitoutuvat ilmoittamiinsa osallistumispäiviin koko lukuvuodeksi.
Vuorotyötä tekevien huoltajien lasten osallistumispäivät voivat vaihdella tarpeen mukaan. (Siv
19.1.2011 § 4.)

· Varsinaisen päätöksentekoprosessin aikana myönnetyn kerhopaikan voi perua ja haettuja
osaviikkoisen toiminnan osallistumispäiviä muuttaa tai tarkentaa viimeistään kolme viikkoa
päätöksen postituspäivästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Perumisajan jälkeen noudatetaan
määriteltyä irtisanomisaikaa. Varsinaisen päätöksentekoprosessin jälkeen tehdyissä
päätöksissä ei noudateta perumisaikaa. (Siv 12.12.2018.)

Toimintakauden alettua kerhopaikat myönnetään pääsääntöisesti hakemuksen saapumista
seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli kerhopaikan tarve on kiireellinen, hakemus ehditään
käsitellä ja haettavassa kerhossa on tilaa, voidaan kerhopaikka tapauskohtaisesti myöntää
kuukauden puolivälistä alkaen. Tällöin kyseisen kuukauden asiakasmaksu on puolet normaalista
kuukausimaksusta ja kunnan tuki palveluntuottajalle on puolet normaalista lapsikohtaisesta tuesta.
(Siv 12.12.2018.)

Lapsen molempien huoltajien on hyväksyttävä iltapäiväkerhopaikan hakeminen kunnan
määrittelemää käytäntöä noudattaen. Mikäli molemmat vanhemmat eivät hyväksy paikan hakemista,
paikkaa ei voida myöntää. (Siv 12.12.2018)

Valintaperusteet

Iltapäivätoiminnan paikat jaetaan hakuaikana paikkaa hakeneiden kesken seuraavassa
järjestyksessä:

1. Oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta tai jotka ovat esiopetusiässä
olleet tehostetun tuen tarpeessa. Tällaisissa tapauksissa oppilas ei kuitenkaan ole automaattisesti
oikeutettu saamaan paikkaa, vaan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.
2. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat
3. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat
4. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat
5. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat

Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja ei riitä tasaväkisille hakijoille, paikat arvotaan. Valintaperusteet eivät
koske oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, koska heille kaikille pyritään tarjoamaan paikka
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iltapäivätoiminnasta. Perheen sosioekonomisen tuen tarve voidaan tapauskohtaisesti määritellä
erityiseksi syyksi saada kerhopaikka. Hakuaika koskee myös em. oppilaita.

Mikäli tilaa jää, hakuajan jälkeen hakeneet sijoitetaan ryhmiin valintaperusteiden mukaisessa
järjestyksessä. Päätösten teon jälkeen ja kesken lukuvuoden paikkaa hakeneet sijoitetaan ryhmien
jonoihin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakuajan jälkeen hakeneiden ryhmässä
valintaperusteiden mukaisesti tasavertaisten hakijoiden kohdalla paikka iltapäivätoiminnasta
myönnetään sille hakijalle, jonka hakemus on saapunut ensin.

Mikäli huoltaja hoitaa kotona perheen alle kouluikäistä lasta, paikka voidaan myöntää vain mikäli
paikan myöntämiselle on sosioekonomisen tuen tarpeesta johtuva erityinen perusteltu syy.

Valintaperusteet Siv 19.1.2011 § 4. Tarkennettu seuraavasti:
- Perheen sosioekonomisen tuen tarve voidaan tapauskohtaisesti määritellä erityiseksi syyksi saada

kerhopaikka (Siv 6.2.2013 § 11).
- Myös myöhässä paikkaa hakeneiden osalta jono on valintaperusteiden mukainen (Siv 6.2.2013 § 11).
- Hakuajan jälkeen hakeneiden ryhmässä valintaperusteiden mukaisesti tasavertaisten hakijoiden

kohdalla paikka myönnetään sinne hakijalle, jonka hakemus on saapunut ensin (Siv 7.12.2016 § 87).
- Paikka iltapäivätoiminnasta voidaan tapauskohtaisesti myöntää sosioekonomisen tuen tarpeesta

johtuvasta erityisestä perustellusta syystä, jos huoltaja hoitaa lasta kotona perheen alle kouluikäistä
lasta (Siv 7.12.2016 § 87).

Toiminnasta perittävät maksut

· Osaviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 100€/kk. Kokoviikkoisen toiminnan maksu on
155€/kk. (Siv 2.3.2016 § 18.)

· Elokuussa kuukausimaksu on puolet maksusta ja kesäkuussa maksu määräytyy suhteessa
toimintapäiviin (Siv 4.4.2012 § 28). Kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala
jokaisena toimintapäivänä ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet.

· Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10
päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. (Perusopetuslaki 48 f §.) Osaviikkoisena osallistuvan
kuukausimaksu on puolet kuukausimaksusta sellaisessa tapauksessa, kun lapsi sairauden
vuoksi voi osallistua korkeintaan vain puoleen niistä toimintapäivistä, joita hänelle ko.
kalenterikuukauden aikana tarjotaan. Sairauslomista tulee esittää sairauslomatodistus. (Siv
19.1.2011 § 4.)

· Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään
puolet kuukausimaksusta (Perusopetuslaki 48 f §).

· Huoltajat voivat hakea alennettua kuukausimaksua tai maksun vapautusta. Kuukausimaksua
voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. (Perusopetuslaki 48 f §.) Alennetun kuukausimaksun
hakulomakkeen voi tulostaa ja maksualennusperiaatteisiin voi tutustua kunnan Internet-sivuilla
koululaisten iltapäivätoiminnan osiossa. Alennusmaksuperiaatteet on hyväksytty sivistys- ja
vapaa-aikalautakunnassa 12.12.2018.

· Mikäli vuorotyöstä tai yhteishuoltajuuden asumisjärjestelyistä johtuvista syistä lapsi tarvitsee
kokoviikkoista iltapäiväkerhopaikkaa vain joka toinen viikko, maksu määräytyy osaviikkoisen
toiminnan mukaan. Huoltajien on toimitettava kirjallinen selvitys tilanteestaan alennuksen
saamiseksi. (Siv 12.12.2018.)



3 (4)

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi
Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 09 296 71 09 878 6053
PL 20 Kirkkonummi
02401 Kirkkonummi 02400 Kirkkonummi kirjaamo@kirkkonummi.fi www.kirkkonummi.fi

Avustukset palveluntuottajille

Kunta maksaa palveluntuottajille toiminta-avustusta. Avustus on 80€/lapsi/kk kokoviikkoisena
osallistuvasta ja 60€/lapsi/kk osaviikkoisena osallistuvasta lapsesta. Elokuussa avustus on puolet
kuukausittaisesta avustuksesta. Kesäkuusta ei makseta avustusta. Jos palveluntuottajan
toteuttamassa toiminnassa on erityisen tai tehostetun tuen päätöksen saaneita lapsia, joita varten on
palkattava avustaja, kunta maksaa palveluntuottajalle avustusta 500 euroa kuukaudessa 1-3 lasta
kohden. (Siv 2.3.2016 § 18, tarkennettu siv 13.12.2017 § 47.)
Lapsikohtaista avustusta maksetaan, kunnes lapsi lopettaa toiminnassa (Siv 4.4.2012 § 28).

Sitoutuminen toimintaan ja toimintamaksujen maksamiseen sekä irtisanominen

Kerhopaikan irtisanominen:
· Huoltajat sitoutuvat myönnettyyn kerhopaikkaan lähtökohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan.

Kerhopaikan voi irtisanoa seuraavista syistä: Työttömyys tai työajan lyheneminen, muut
taloudelliset syyt, huoltajan tai lapsen sairaus. Kerhopaikka voidaan irtisanoa myös lapsen
edun sitä vaatiessa, jolloin perustelun on oltava kattava. Mikäli kerhoon on jonossa lapsia,
paikan voi irtisanoa muustakin syystä. (Siv 19.1.2011 § 4, tarkennettu 6.2.2013 § 11.)
Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, mikäli kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee
kuukauden 6.päivä tai sen jälkeen. Mikäli kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee kuukauden 1.-
5.päivä, irtisanominen astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.
Elokuussa ennen toiminnan alkamista ilmoitetut irtisanomiset astuvat voimaan 1.9. alkaen.
(Siv 19.1.2011 § 4, tarkennettu 13.12.2017 § 47.)

· Kerhosuhde päättyy automaattisesti samalla, kun lapsi vaihtaa koulua. Jos kunta lukuvuoden
aikana osoittaa lapselle uuden lähikoulun, iltapäiväkerhopaikka siirtyy uuden koulun
yhteydessä olevaan kerhoon. (Siv 2.3.2016 § 18.)

· Kerhopaikan muuttaminen kokoviikkoisesta osaviikkoiseksi:
Kerhopaikan irtisanomista koskevat käytännöt koskevat myös kerhopaikan muuttamista
kokoviikkoisesta osaviikkoiseksi (Siv 27.5.2015 § 43 ja 6.2.2013 § 11, tarkennettu 13.12.2017
§ 47).

· Kerhopaikan muuttaminen osaviikkoisesta kokoviikkoiseksi:
Siirtyminen osaviikkoisesta kokoviikkoiseen toimintaan onnistuu ja muutos voi tulla voimaan
ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen toiminnan järjestäjän hyväksynnällä (Siv
13.12.2017 § 47).

Iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta.

Kunnallisten iltapäiväkerhojen muodostumisen minimilapsimäärä on 10 ilmoittautunutta lasta yhden
kerho-ohjaajan kerhossa. Palveluntuottajien iltapäiväkerhoissa minimilapsimäärä voi olla pienempi,
mikäli palveluntuottaja pystyy järjestämään ryhmälle toimintaa. (Siv 12.12.2018.)
Suositeltava maksimikerhokoko on 15 oppilaspaikkaa yhden kerho-ohjaajan kerhossa ja 30
oppilaspaikkaa kahden ohjaajan kerhossa (Kh 12.1.2005 § 2).
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Iltapäivätoiminnan periaatteita koskien toimintaan hakemista, irtisanomiskäytäntöä ja valintaperusteita
noudatetaan myös aamutoiminnassa (Siv 13.12.2017 § 47).

Tätä asiakirjaa päivitetään, kun iltapäivätoiminnan periaatteita tarkennetaan tai muutetaan.
Tarkennukset ja muutokset hyväksytään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa.


