
 

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUSHAKEMUS 
Lukuvuosi 2023 – 2024
 

Kotkan kaupunki järjestää perusopetuslain 8 a luvun mukaista perusopetuksen aamu-
ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2023 - 2024 myöntämällä kohdennettua avustusta 
näiden palvelujen tuottajille. Avustusta voidaan myöntää niille yhteisöille, jotka 
järjestävät Kotkassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä/tai 
erityisoppilaille ohjattua toimintaa kaikkina koulupäivinä. Iltapäivätoimintaa on 
järjestettävä 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle 
lapselle keskimäärin neljä tuntia päivässä.

  
Kotkan kaupunki tekee avustusta saavien palvelun tuottajien kanssa kirjallisen 
sopimuksen palvelun tuottamisesta. Avustuksen suuruus on 80 euroa / kuukausi / 
ryhmään osallistuva lapsi. Avustus suoritetaan kahdessa erässä (lokakuussa 2023 ja 
helmikuussa 2024). Syyslukukaudella avustus perustuu palveluntuottajan syyskuussa 
2023 ja kevätlukukaudella tammikuussa 2024 ilmoittamaan osallistujamäärään.
 
Avustus myönnetään ehdoin, että avustuksen saaja pyydettäessä antaa selvityksen 
avustusten käytöstä. Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään 
muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja 
ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle 
virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. 
 

 
Hakemus liitteineen on toimitettava maanantaihin 16.1.2023 kello 15.00 mennessä 

osoitteeseen Opetustoimi, aamu- ja iltapäivätoiminta, Kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka.
 
 
 
TÄYTTÖOHJEET 
 

1. Jos palvelun tuottaja järjestää toimintaa useammassa kuin yhdessä paikassa, täytetään
tiedot aukioloajoista, lapsipaikkojen lukumäärästä ja ohjaajien lukumäärästä jokaisen 
ryhmän osalta erikseen.

2. Jos palvelun tuottaja järjestää sekä aamu- että iltapäivätoimintaa, täytetään tiedot
kummankin toiminnan osalta erikseen.

3. Avustushakemukseen liitetään aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
lukuvuodelle 2023 - 2024.

4. Tässä hakemuksessa koulutetulla henkilökunnalla tarkoitetaan opetustoimen henkilöstön
kelpoisuudesta annettuun asetukseen (986/1998) asetuksella 115/2004 lisätyn 1.8.2004 
voimaan tulleen 9 a § mukaisen kelpoisuuden omaavia ohjaajia.

 
 
LISÄTIEDOT 

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusten hakemisesta ja 
toimintasuunnitelmasta saa Opetustoimesta puhelimitse koordinaattori Anu 
Neuvoselta, 040 652 8979, sähköpostitse anu.neuvonen@kotka.fi. 

  



 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUSHAKEMUS 
LUKUVUODEKSI 2023– 2024
 

HAKIJAN TIEDOT Palvelun tuottaja 
      

Lähiosoite 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin 
      

Yhteyshenkilö 
      

HAKIJAN YLLÄPITÄMÄT 
AAMU- JA 
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 
RYHMÄT 

 

RYHMÄ (nimi ja toimintapaikka) 
      

 

 Iltapäivätoimintaa klo        -

 Lapsipaikkojen lukumäärä on         kpl

 Ryhmässä       ohjaajaa, joista koulutettuja on       kpl

 

RYHMÄ (nimi ja toimintapaikka) 
      

 

 Iltapäivätoimintaa klo        -

 Lapsipaikkojen lukumäärä on         kpl

 Ryhmässä       ohjaajaa, joista koulutettuja on       kpl

 

RYHMÄ (nimi ja toimintapaikka) 
      

 

 Iltapäivätoimintaa klo        -

 Lapsipaikkojen lukumäärä on         kpl

 Ryhmässä       ohjaajaa, joista koulutettuja on       kpl

 

RYHMÄ (nimi ja toimintapaikka) 
      

 

 Iltapäivätoimintaa klo        -

 Lapsipaikkojen lukumäärä on         kpl

 Ryhmässä       ohjaajaa, joista koulutettuja on       kpl

ASIAKASMAKSUT 

 
Asiakasmaksujen tulee noudattaa iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista annettuja 
säädöksiä sekä Hyvinvointilautakunnan vahvistamaa Kotkan kaupungin käytäntöä.  

 

   

PANKKI YHTEYS    Pankki ja tilinumero 
         

ALLEKIRJOITUS  Päiväys   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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