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§ 43
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008168 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** iltapäivätoiminnan palveluvastaavan iltapäivätoimintaan otta-
mista koskevasta päätöksestä 22.5.2017 (§ 1102) tekemän oikaisuvaa-
timuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Iltapäivätoiminnan palveluvastaava on 22.5.2017 (§ 1102) tehnyt 
myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta Helsingin seura-
kuntayhtymän Paavalin seurakunnan Paavalin kirkon toimintaan. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki lapselleen paikkaa Helsingin Jalkapal-
loklubin iltapäiväkerhosta Vallilan ala-asteen Hermannin sivukoulun 
ryhmästä. Oikaisuvaatimuksen mukaan lapselle tarjottu seurakunnan il-
tapäivätoiminta ei käy, koska lapsi ei vakaumuksellisista syistä kuulu 
kirkkoon ja päätös on ristiriidassa kasvatustyön tukemisen tavoitteen 
kanssa.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 10.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa oikealle toimielimelle. 
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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) päättänyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan 
ottamisen perusteista. Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toi-
mintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat 
oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosi-
luokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toiminta-
paikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määräajassa saapu-
neita hakemuksia toimipaikkaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, 
suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei 
tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään 
osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisista toimintapaikois-
ta. 

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.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja perusteet on määritelty perusopetuslain 
48 a §:ssä, Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
nan perusteissa (2011) sekä Helsingin kaupungin perusopetuksen ilta-
päivätoiminnan toimintasuunnitelmassa (2013). Aamu- ja iltapäivätoi-
minnan perusteiden mukaan toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuk-
sen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatuk-
selliset periaatteet ja käytännöt. Kaupungin toimintasuunnitelman mu-
kaan iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonais-
valtaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja 
kehitykselle. Toimintaan ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Myös seura-
kunnan järjestämässä toiminnassa noudatetaan näitä säädöksiä ja 
suunnitelmia. 
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Oikaisuvaatimuksen valmistelun yhteydessä uskonnon harjoittamista 
koskevan kysymyksen osalta palveluntuottaja on vahvistanut, ettei toi-
mintaan kuulu uskonnon harjoittaminen ruokarukoukset mukaan lukien. 

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus


