
Koululaisten 
iltapäivätoiminta



Hae lapselle paikkaa 
iltapäivätoiminnasta  
22.3.–23.4.2021
Koululaisten iltapäivätoiminta on mukavaa 
ja monipuolista tekemistä koulun jälkeen 
1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen päätök-
sen saaneille lapsille.

Iltapäivätoiminnassa vaihtelevat leikki 
ja ohjattu toiminta. Lapsi viettää aikaa 
yhdessä toisten lasten kanssa, saa uusia 
kavereita ja oppii suomen kieltä. Toimin-
nassa ulkoillaan päivittäin. Maksulliseen 
palveluun kuuluu välipala.

Iltapäivätoiminnassa koulutetut ohjaajat 
huolehtivat lasten toiminnasta ja turvalli-
suudesta.

Mitä koulupäivän jälkeen?
Paikan hakeminen 
• Iltapäivätoimintaan haetaan hakuaikana 

hakulomakkeella.
• Lasta kohden täytetään vain yksi hake-

mus.
• Jos paikkaa haetaan hakuajan jälkeen, 

paikkaa ei voida luvata. Huoltajaan 
otetaan yhteyttä, jos paikka järjestyy. 

Päätös paikasta
• Päätös postitetaan kotiin.
• Päätös paikasta voi olla toiseen toi-

mintapaikkaan kuin mihin on haettu. 
Hakemuksia on silloin ollut enemmän 
kuin paikkoja. 

• Paikan peruminen tehdään kirjalli-
sesti ennen koulun alkua, viimeistään 
11.8.2021 osoitteeseen  
iltapaivatoiminta@hel.fi 

Tärkeää tietää  
iltapäivätoiminnasta

Paikan vaihtaminen
• Iltapäivätoimintapaikkaa ei pääsääntöi-

sesti voi vaihtaa.
• Jos lapsen koulupaikka vaihtuu, ota 

yhteyttä oman alueesi aluekoordinaat-
toriin, yhteystiedot löytyvät  
hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat

Paikan irtisanominen
• Iltapäivätoimintapaikka voidaan irtisa-

noa kesken vuoden, jos sitä ei tarvita. 
• Irtisanomisaika on yksi kalenterikuu-

kausi. Esimerkiksi jos paikka irtisano-
taan lokakuussa, irtisanominen astuu 
voimaan 1. joulukuuta ja asiakasmaksu 
peritään loka- ja marraskuulta.

Hakulomakkeiden ja maksuvapautushake-
muksen täyttöohjeet sekä lisätietoa mak-
suhuojennuksen perusteista eri kielillä:
hel.fi/iltapaivatoiminta > Monikielinen 
materiaali

Maksut
• toiminta klo 16 asti 100 €/kk
• toiminta klo 17 asti 120 €/kk

Huoltajien tulojen perusteella on mah-
dollisuus hakea maksuhuojennusta tai 
-vapautusta. 

Tietoa oman alueen  
iltapäivätoimintapaikoista löydät
iltapaivahaku.hel.fi
afternoonsearch.hel.fi/

Maaliskuu
• Hakuaika alkaa 

22.3.2021
• Hakuohjeet ja -lomake 

löytyvät  
hel.fi/iltapaivatoiminta

• Hakulomake palaute-
taan hakuaikana

Huhtikuu
• Hakuaika päättyy 

23.4.2021
   

Heinäkuu
• Maksuun voi hakea 

huojennusta tai  
vapautusta, kun päätös 
on tullut kotiin.

• Päätökset postitetaan 
huoltajille  
1.7. mennessä. 

Kesäkuu
• Kesällä koululaisten ilta-

päivätoiminta ja koulut 
ovat lomalla

Elokuu
• Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia käsitellään elo-

kuusta alkaen ja toimintavuoden aikana. 
• Iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa ennen koulun 

alkua, viimeistään 11.8.2021 
• Iltapäivätoiminta alkaa ja päättyy samana päivänä kou-

lujen kanssa.
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