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Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja
toteuttamisen periaatteet
Espoon kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
1. Kaupunki järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa omana toimintana, antamalla
avustusta yksityisille palveluntuottajille sekä ostopalveluna.
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain (erityisesti sen aamu- ja
iltapäivätoimintaa koskeva 8 a luku) ja Opetushallituksen vahvistamien perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevien perusteiden sekä Espoon kaupungin
perusopetuksen iltapäivätoimintaa koskevien periaatteiden ja linjausten mukaisesti.
2. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Koululla toimii
pääsääntöisesti yksi palveluntuottaja. Jos toimintaa poikkeuksellisesti toteutetaan
koulutilojen ulkopuolella, kaupunki ei maksa korvausta tilojen käytöstä. Jos avustusta
koskevassa hakukuulutuksessa tai iltapäivätoiminnan tuottamista koskevassa
tarjouspyynnössä on edellytetty tiloja palveluntuottajalta, kaupunki voi maksaa
harkinnanvaraista vuokra-avustusta/korvausta koulun ulkopuolisista tiloista. Tilojen tulee
olla turvalliset ja tarkoituksenmukaiset.
3. Iltapäivätoiminnasta ei voida periä asiakasmaksujen lisäksi muita maksuja
4. Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä
oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaa järjestetään talousarviossa
iltapäivätoimintaan varatun määrärahan puitteissa.
Lapset valitaan iltapäivätoimintaan seuraavien lapsivalintakriteerien mukaisessa
etusijajärjestyksessä:
a)
b)
c)
d)

ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös
muut ensimmäisen vuosiluokan oppilaat
toisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös
kolmannen vuosiluokan tai sitä vanhemmat oppilaat, joilla on erityisen tuen
päätös
e) muut toisen vuosiluokan oppilaat
Mikäli valintaprosessissa tulee tilanne, että kaikkia samaan ryhmään (ryhmät a- e)
kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arvonnalla.
5. Iltapäivätoiminnan varsinainen hakuaika on kerran lukuvuodessa, kevätlukukauden
aikana. Iltapäivätoimintaan haetaan etukäteen ilmoitettujen menettelytapojen ja hakuajan
mukaisesti.
6. Huoltajan tulee iltapäivätoimintapaikkaa lapselle hakiessaan ilmoittaa, hakeeko hän
lapselleen paikkaa koko- vai osa-aikaiseen iltapäivätoimintaan.
7. Iltapäivätoimintapaikka osoitetaan koko lukuvuodeksi.

8. Huoltajan tulee peruuttaa iltapäivätoimintapaikka kahden viikon kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista (peruutusaika), mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa. Paikkaa ei voi peruuttaa
sen jälkeen, kun lapsi on aloittanut iltapäivätoiminnassa.
9. Mikäli asiakas irtisanoo paikan peruutusajan jälkeen, irtisanominen tulee voimaan ja
asiakasmaksun maksuvelvollisuus päättyy irtisanomista seuraavan täyden kuukauden
loputtua (irtisanomisaika). Irtisanominen tulee tehdä Wilma -järjestelmän kautta tai
muutoin kirjallisesti.
10. Huoltaja voi kirjallisella ilmoituksellaan muuttaa lapsen toiminta-aikaa irtisanomisajan
mukaisesti. Tällöin toiminta-ajan muutos tulee voimaan ilmoittamispäivää seuraavan
kalenterikuukauden päätyttyä.
11. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään lukuvuoden aikana kuukausittain
erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Hakuajan jälkeen on mahdollista saada
iltapäivätoimintapaikka, mikäli yksikössä on tilaa. Lapset valitaan kohdan 4.
lapsivalintakriteerien mukaisessa järjestyksessä.
12. Kun hakemukseen on tehty päätös, hakemus ei ole enää voimassa. Huoltajalla on
mahdollisuus tehdä uusi hakemus, johon tehdään päätös kohdassa 11 mainittujen
aikataulujen mukaan. Uutta hakemusta ei voi kuitenkaan tehdä vaihtaakseen toiseen
yksikköön, ellei kyse ole koulun vaihtumisesta tai muusta oppilaan olosuhteissa
tapahtuneesta muutoksesta, jolla on vaikutusta iltapäivätoimintapaikkaan.
13. Iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jota järjestetään pääsääntöisesti 15
lapsen ryhmissä. Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, lasketaan kahdeksi lapseksi.
Korkeintaan kolme lasta voidaan sijoittaa ryhmään ylipaikoille ilman palveluntuottajalle
maksettavaa erillistä korvausta. Tarvittaessa valinnat tehdään noudattaen kohdan 4.
lapsivalintakriteereitä.
14. Palveluntuottajalla on oltava yksi ohjaaja jokaista laskennallista ryhmää kohti. Kohdassa
13. mainittujen ylipaikkojen käyttäminen ei velvoita palveluntuottajaa palkkaamaan
lisähenkilökuntaa. Ohjaajien riittävyydestä tulee huolehtia myös välipalan valmistamisen
ja esille asettamisen aikana.
15. Kun iltapäivän kuluessa lapsia lähtee iltapäivätoiminnasta pois, voi ohjaajien määrää
vähentää, kunhan ohjaajia on vähintään yksi jokaista laskennallista ryhmää kohti.
Erityisen tuen oppilas lasketaan kahdeksi lapseksi.
16. Iltapäivätoiminnan lapsivalinnat tehdään kaupungin ao. tulosyksiköissä lautakuntien
hyväksymien lapsivalintakriteereiden pohjalta. Lapsivalintapäätöksiin liitetään kuntalain
mukainen oikaisuvaatimusohje.
17. Iltapäivätoiminnan ryhmät muodostetaan kaupungin ao. tulosyksiköissä huomioiden
talousarviossa iltapäivätoimintaan varattu määräraha sekä palvelutarve. Alustava
ryhmien määrä ilmoitetaan vuosittain palveluntuottajille maaliskuussa ja lopullinen
ryhmien määrä ilmoitetaan viimeistään toukokuussa. Tämän jälkeen ryhmiä perustetaan
tarvittaessa talousarvion puitteissa.
18. Iltapäivätoiminnan henkilöstön kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Jokaisessa ryhmässä tulee olla
vähintään yksi ammattitaitoinen ohjaaja. Jokaisessa iltapäivätoimintayksikössä
palveluntuottajalla tulee olla yksi nimetty vastuuohjaaja. Lasten kanssa
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa työskentelevien palveluntuottajien tulee esittää
kaupungin edustajalle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

annetun lain 5 a §:n edellyttämä rikosrekisteriote. Palveluntuottaja tarkastaa oman
henkilöstönsä rikosrekisteriotteet.
19. Iltapäivätoiminta alkaa klo 12.00 ja päättyy kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa klo
17.00 ja osa-aikaisessa iltapäivätoiminnassa klo 15.00. Iltapäivätoiminnasta voi lähteä
myös aikaisemmin. Asiakasmaksu määräytyy valitun toiminta-ajan mukaisena.
20. Iltapäivätoiminnasta peritään kaupunginhallituksen päättämä asiakasmaksu, ellei
kaupungin ao. viranhaltija ole myöntänyt huoltajalle maksuvapautusta koko
asiakasmaksusta. Mikäli maksuvapautus on osittainen, peritään asiakkaalta
asiakasmaksun ja maksuvapautuksen suuruuden välinen erotus. Elo-, joulu- ja
helmikuulta peritään täysi asiakasmaksu. Kesäkuulta asiakasmaksua ei peritä.

