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§ 42
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008516 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
19.5.2017 (§ 773) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 19.5.2017 (§ 773) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoi-
mintaan ottamisesta Nanon iltapäiväkerhoon Hiidenkiven peruskou-
luun. Oikaisuvaatimuksen tekijä haki lapselleen paikkaa Tapanilan erän 
iltapäiväkerhosta. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 
22.6.2017 postin kuljetettavaksi. 

Päätöksestä on tehty 12.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus. 
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Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 89 ha-
kijaa. Toimintaan otettiin 55 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta mu-
kaan lukien erityisoppilaita. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaista 16 se-
kä kaikki toisen vuosiluokan hakijat (18), mukaan lukien erityisoppilaita 
saivat paikan muiden toiminnanjärjestäjien kerhoista. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijän lapsi sai paikan Nanon kerhotoiminnasta Hiidenkiven perus-
koulusta. 

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 3.7.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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