
 

2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA  

 
2.1. Rahoitettava toiminta  
 
Valtionosuutta myönnetään kunnille, jotka toteuttavat perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua aamu- ja ilta-

päivätoimintaa. Jos kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee sitä tarjota kun-

nassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta pe-

rusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.  Kullekin toimin-

taan osallistuvalle oppilaalle tulee tarjota mahdollisuus osallistua joko 570 tuntiin tai vaihtoehtoisesti 760 tun-

tiin aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun työvuoden aikana.  

 

Toimintaan osallistuminen on perusopetuslain 48 b §:n mukaan oppilaalle vapaaehtoista. 

 

Kunnat voivat käyttää saamaansa rahoitusta aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvien palvelujen järjestämiseen 

tai hankkimiseen. Kunta voi järjestää toimintaa perusopetuslain 48 b §:n mukaan itse tai yhdessä muiden kun-

tien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös 

hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle. Yksityisten ja valtion koulujen 

oppilaiden osalta ei myönnetä erillistä valtionosuusrahoitusta vaan myös heille järjestetyn toiminnan rahoitus 

ohjataan kuntien kautta. Vuonna 2021 rahoitusta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen saa 289 kuntaa.  

 

 

2.2. Rahoituksen määräytyminen  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus perustuu kunnille myönnettyyn suoritepäätökseen. Valtionosuuden 

peruste muodostuu suoritteina käytettävien ohjaustuntien lukumäärän ja ohjaustunnin yksikköhinnan tulosta. 

Yksikköhinta on kaikille kunnille sama. Vuonna 2021 se on 26,00 euroa/ohjaustunti. Suorite- ja yksikköhin-

tapäätös tehdään valtion talousarvion rajoissa. Käyttökustannuksiin myönnetään opetus- ja kulttuuritoimesta 

annetun lain (1705/2009) 19 §:n mukaan valtionosuutta 57 prosenttia kunnalle valtionosuuden laskemisen pe-

rusteeksi vahvistetun tuntimäärän ja ohjaustunnin hinnan tulosta. Rahoituspäätös tehdään varainhoitovuotta 

edeltävän vuoden joulukuussa.  

 

Suorite- ja valtionosuuspäätös tehdään vain kerran per varainhoitovuosi. Rahoitusta ei tarkisteta toteutuneen 

tuntimäärän perusteella. Toteutunut tuntimäärä otetaan kuitenkin huomioon tehtäessä seuraavan vuoden suo-

ritepäätöstä.  

 

2.3. Suoritteiden määräytyminen  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2021 rahoituksen perusteena käytettävät suoritepäätökset perustuvat to-

teutuneisiin ohjaustunteihin, jotka kunta ilmoitti syksyn 20.9.2020 tilastointipäivänä jälkikäteen edelliseltä lu-

kuvuodelta. Tilastointipäivänä 20.9.2020 kunnat ilmoittivat toteutuneet ohjaustunnit lukuvuodelta 2019–2020 

(syyslukukausi 2019 ja kevätlukukausi 2020) Opetushallituksen perustietokyselyssä. Vastausaikaa kyselyyn 

oli 20.9.2020-30.9.2020. 

 

Lähtökohtaisesti vuoden 2021 valtionosuuden perusteeksi aamu- ja iltapäivätoimintaan kunnille on myönnetty 

ohjaustuntien määrä, joka perustuu kunnan syyslukukauden 2019 toteutuneisiin tuntimääriin sekä kevätluku-

kauden 2020 toteutuneisiin tuntimääriin (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä) seuraavasti: 



 

• Kevään 2021 ohjaustunnit = kevätlukukauden 2020 toteutuneet ohjaustunnit (keskimäärin 3 ja/tai 4 tun-

tia/päivä).  

• Syksyn 2021 ohjaustunnit = syksyn 2019 toteutuneet ohjaustunnit (keskimäärin 3 ja/tai 4 tuntia/päivä).  

 

Poikkeuksellisen koronavuoden takia vuoden 2021 aamu- ja iltapäivätoiminnan opetus- ja kulttuuritoimen val-

tionosuusrahoitus laskettiin aiemmista vuosista poikkeavasti. Koska keväällä 2020 ohjaustunteja jäi mahdol-

lisesti toteuttamatta, perustuivat vuoden 2021 rahoituslaskelman ohjaustuntien määrät kokonaan syksyn 2019 

tuntitietoihin. Koska kevätlukukausi on pidempi kuin syyslukukausi, niin syyslukukauden 2019 toteutuneet 

tunnit on rekonstruoitu kevätlukukauden 2020 laskennallisiksi tunneiksi kertomalla syksyn tuntimäärä kertoi-

mella 1.1111.  

 

Mikäli kunta ei ole toteuttanut aamu- ja iltapäivätoimintaa syyslukukaudella 2019 tai kevätlukukaudella 2020, 

niin silloin toteutuneiden ohjaustuntien määrien sijasta on käytetty kunnan 20.9. ilmoittamaa aamu- ja iltapäi-

vätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrään perustuvaa arvioitua tuntimäärää syksylle 2021 ja keväälle 

2021. 

 

Myönnettäessä ohjaustuntien määrää vuoden 2021 valtionosuuden perusteeksi, toteutuneet ohjaustun-

nit lukuvuodelta 2019–2020 on kuitenkin tasattu talousarvion ohjaustuntimäärään kertoimella 0,8748.  

 

Raportti aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisesta perusteesta  

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Leena Matilainen puh. 0295 331 691 

 

https://vos.oph.fi/rap/vos/v21/v55yk6vnms21.html

