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26 §
Vesaisten Helsingin piiri ry:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen luku-
vuodelle 2017 - 2018

HEL 2017-006044 T 02 05 01 00

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti tarkistaa opetusviraston kehittämisjohtajan 
29.5.2017 (§ 38) tekemää päätöstä siten, että Vesaisten Helsingin piiri 
ry:n perusopetus-lain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus 20.9.2017 
oppilastilanteen mukaisesti lukuvuodelle 2017 - 2018 on 49.858 euroa.

Vesaisten Helsingin piiri ry:lle on elokuussa 2017 maksettu 13.059 eu-
roa. 

Samalla vs. hallintojohtaja päätti, että Vesaisten Helsingin piiri ry:lle 
maksetaan jäljellä oleva 36.799 euron iltapäivätoiminnan avustus luku-
vuoden 2017 - 2018 jäljellä olevissa avustuserissä seuraavasti:

Lokakuu 2017: 20.303 euroa

Tammikuu 2018: 8.248 euroa

Maaliskuu 2018: 8.248 euroa

Päätöksen perustelut

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestökohtainen avustussumma tar-
kistetaan 20.9.2017 oppilastilanteen mukaisesti. Avustussumma piene-
nee 2.378 euroa

Kevään päätöksen yhteydessä Vesaisten Helsingin piiri ry:lle on myön-
netty lukuvuodelle 2017-2018 1 lisäohjaajan palkka ja sivukulut erityi-
sen tuen lisäresurssina, yhteensä 15.000 euroa. Koska kevään 2018 
oppilastilannetta ei vielä tiedetä, vähennetään avustuksesta kuitenkin 
kevään osuus ja myönnetään erityisen tuen lisäresurssi vain syysluku-
kaudelle, yhteensä 7.500 euroa per ohjaaja. Kevään osuuden järjestö 
voi hakea harkinnanvaraisella lisäavustushakemuksella joulu-tammi-
kuussa.

Vesaisten Helsingin piiri ry:n oppilasmäärä 20.9.2017 tarkistuksen jäl-
keen on 37, joka on 4 laskennallista oppilasta aikaisemmin arvioitua 
vähemmän. Lisäksi Vesaisten Helsingin piiri ry:n avustuksessa on huo-
mioitu 1 lisäohjaajan palkka ja sivukulut erityisen tuen lisäresurssina 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Hallinto- ja tukipalvelut

03.10.2017

Hallintojohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

avustusperiaatteiden mukaisesti syyslukukauden osalta, yhteensä 
7.500 euroa.

Avustussummassa on huomioitu kevään 2017 välipalakustannusten to-
teutuneet menot. Kevään osalta avustusta on vähennetty 806,11 euroa 
liikaa, joka on huomioitu lokakuun maksuerässä.

Opetuslautakunta on 16.5.2017 (§ 72) päättänyt perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista lukuvuodelle 2017 - 
2018. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 29.8.2017 (§ 29) oikeuttaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan maksamaan ta-
lousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja hakemusten perus-
teella perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksia lauta-
kunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti.

Vesaisten Helsingin piiri ry on toimittanut kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle kaikki tarvittavat avustushakemuksen liitteet.
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Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338
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