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§ 146
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden 
mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät luku-
vuodelle 2019 - 2020

HEL 2019-004408 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvisti lukuvuoden 2019–2020 ilta-
päivätoiminnan avustusperusteiden mukaisiksi laskennallisiksi euro-
määriksi seuraavaa:

1. Oppilaskohtainen laskennallinen avustus on 1 000 euroa/oppilas.

2. Järjestämispaikkakohtainen laskennallinen avustus on 1300 eu-
roa/toimintapaikka.

3. Uuden ryhmän perustamisraha ensimmäisenä toimintavuonna on 
2000 euroa. Ryhmää ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittä-
västi.

4. Harkinnanvarainen avustus

- erityisen tuen oppilaiden ohjaajaresursseihin myönnetään tarpeen 
mukaan 15 000 euroa/ohjaaja. Ohjaajatarve arvioidaan yksilökohtai-
sesti yhteistyössä palveluntuottajan ja iltapäivätoiminnan palveluvas-
taavan kanssa, koska oppilaiden yksilölliset tarpeet ja ryhmässä toimi-
misen taidot vaihtelevat.

- haettuihin todellisiin tilavuokrakustannuksiin, juokseviin kiinteistön-
huoltokustannuksiin, kuten vesi- ja sähkökuluihin voidaan myöntää 
avustusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustustaulukko lukuvuosi 2019-2020

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laskennalliset euromäärät pysyvät lukuvuoden 2018 - 2019 tasolla.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustushakemukset on 
valmisteltu päätettäväksi vuoden 2019 talousarvioon varattujen määrä-
rahojen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 17.4.2018 (§ 68) 
hyväksymiä avustusperusteita noudattaen. Vuonna 2019 kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan talousarvioon on varattu yhteensä 8 782 000 
euroa iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Valmistelussa on huomioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ti-
laamat ja maksamat välipalat niiden ryhmien osalta, jotka toimivat kou-
lujen tiloissa tai pihapiirissä. Välipalakustannusten toteumat tarkiste-
taan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden päätyttyä, ja 
mahdollinen yli- tai alijäämä otetaan huomioon palveluntuottajan avus-
tuksessa.

Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019. Päätös oppilaiden va-
linnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Iltapäivätoiminnan suomenkieliset toimintapaikat päättää varhaiskasva-
tusjohtaja ja ruotsinkieliset toimintapaikat ruotsinkielisen palvelukoko-
naisuuden johtaja.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 palveluntuottajakri-
teerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan. Uutena palve-
luntuottajana aloittaa Sportti Iltapäiväkerhot Oy. Ennen avustushake-
muksen jättämistä, uusi palveluntuottaja on käynyt keskustelun koulu-
laisten iltapäivätoiminnan palveluvastaavan kanssa toimijan edellytyk-
sistä tuottaa laadukasta perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa.

Avustusten käsittely

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustukset ovat olleet haettavana 
7.1.–1.2.2019 välisenä aikana. Iltapäivätoiminnan avustusten haku on 
ollut mukana Helsingin kaupungin joulukuun alussa julkaistussa avus-
tusten yhteiskuulutuksessa. Määräajan kuluessa saapui 43 avustusha-
kemusta. Avustusta tullaan esittämään 42 palveluntuottajalle.
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Yksityisten, valtion ja erikoiskoulujen osalta sovelletaan samoja periaat-
teita kuin kaupungin kouluissa koskien ulkopuolisilta vuokrattuja iltapäi-
vätoiminnan tiloja tai vain iltapäivätoiminnan käyttöön hankittuja tiloja. 

Lisätilojen vuokrakustannusten korvaaminen avustuksista perustuu eri-
tyiseen tarveharkintaan ja alueen palveluiden tarjonnan määrälliseen 
tarpeeseen. 

Avustusten maksaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2011 (§ 1126) avustusten 
myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.

Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa iltapäivätoiminnan avustukset seu-
raavasti:

- Alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

- 4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

- yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.

Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti 
avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avus-
tuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt vi-
ranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyt-
tävän selvityksen. Iltapäivätoiminnan järjestöavustuksia saa käyttää 
vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusvarat on 
palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun 
tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita ehtoja ei noudateta tai 
jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä 
tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset tulevat voimaan 
1.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus purkautuu automaatti-
sesti, jos kasvatus -ja koulutuslautakunta ei vahvista vuosittaista toi-
minta-avustusta palveluntuottajalle. Sopimuksen molempia osapuolia 
koskee kolmen (3) kuukauden irtisanoutumisaika.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 (§ 279) oikeuttaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintopäällikön päättämään pe-
rusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuotta-
jien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vahvistamien avustuspe-
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riaatteiden mukaisesti sekä palveluntuottajakohtaisista avustusten 
maksatuksista.

Hallintopäällikkö tekee palveluntuottajakohtaiset avustusten maksatus-
päätökset touko-kesäkuussa. Lisäksi palveluntuottajakohtainen avus-
tussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lu-
kumäärän mukaan sekä elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilai-
den lisäresurssien osalta. Avustukset maksetaan kirjanpidon suoritepe-
riaatteen mukaisesti syyslukukautena 2019 ja kevätlukukautena 2020 
kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisissa avustuse-
rissä.

Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivätoiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän ko-
konaisuutta. Iltapäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa sekä lisää las-
ten turvallisuuden tunnetta. Lapsille järjestetty iltapäivätoiminta tukee 
omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.
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