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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
 
Kauhavan kaupungin sivistysosasto järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 
niille 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille, joiden huoltajat joko työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti 
tai osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun. 
 
Toimintaa järjestetään myös 3.–9. vuosiluokkien niille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös ja jotka opiskelevat 
luokkamuotoisessa erityisen tuen pienryhmässä. 
 
Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu vähintään seitsemän (7) 
oppilasta. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Hakuajan jälkeen 
toimintaan voi hakea ja paikan saa, mikäli ryhmä on muodostettu ja siinä on tilaa. 
 
TOIMINTA-AIKA 
Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä klo 7–17 välisenä aikana. Loma-aikoina ja viikonloppuisin toimintaa ei 
ole. 
 
MAKSUT 

- lapsi osallistuu toimintaan enintään 3 h/pv, 1-10 pv/kk = 50 €/kk 
- lapsi osallistuu toimintaan enintään 3 h/pv, yli 10 pv/kk = 100 €/kk 
- lapsi osallistuu toimintaan yli 3 h/pv, 1-10 pv/kk = 70 €/kk 
- lapsi osallistuu toimintaan yli 3 h/pv, yli 10 pv/kk = 140 €/kk 

 
Maksu sisältää aamu- ja/tai välipalan. Maksu peritään jokaiselta kalenterikuukaudelta varauksen ja 
päiväkirjamerkintöjen mukaan. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kuukauden, maksu jätetään kokonaan 
perimättä. Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta. 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut on kiinteästi määritelty. Ne eivät perustu perheen tuloihin tai perhekokoon. 
Toiminnasta ei myönnetä sisaralennuksia, vaan maksu on sama kaikille sisaruksille. 
 
KULJETUS 
Mikäli kuljetusoppilas osallistuu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, huoltajat järjestävät kuljetuksen itse. 
 
TOIMINTAAN HAKEMINEN 
Aamu- ja/tai iltapäivätoimintapaikkaa haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. 
Toimintaan haetaan Kauhavan kaupungin internet-sivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta 
(www.kauhava.fi/apip). Hakukaavakkeita saa myös kouluilta tai koulutoimistosta (koulutoimisto(at)kauhava.fi / 
Härmäntie 18, 62300 Härmä). 
 
Erityishuoltolain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta) palveluiden piirissä olevien 1.–2. luokan oppilaiden 
toimintapaikkaa haetaan edellä mainitulla tavalla. 3.–9. luokan oppilaiden toimintapaikkaa haetaan Kaksineuvoisen 
sote-keskuksen vammaispalveluista. 
 

Hakuaika lukuvuodelle 2023–2024 päättyy 8.3.2023. 
 
Tieto päätöksestä lähetetään huoltajille joko sähköisesti tai postitse. 
 
Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on luettavissa kaupungin 
internetsivuilla osoitteessa www.kauhava.fi/apip 
 
Lisätietoja: opetuspäällikkö Atte Hotti, p. 040 5435 230, s-posti: atte.hotti(at)kauhava.fi 


