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§ 172
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakri-
teerit avustettavassa toiminnassa

HEL 2021-002800 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat palvelun-
tuottajakriteerit perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustetta-
vassa toiminnassa:

1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa perusope-
tuslakia, lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämises-
tä ja asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Toi-
minnan tulee perustua Opetushallituksen 19.1.2011 vahvistamiin pe-
rusteisiin ja Helsingin kaupungissa noudatettaviin toimintaa ohjaaviin
päätöksiin, linjauksiin ja Helsingin perusopetuksen iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelmaan.

2. Palveluntuottajalla on koulutukselliset valmiudet ja ammatillista
osaamista järjestää kyseistä palvelua koko kohderyhmälle (1.–2.-
luokkalaiset sekä 3.–9.-luokkalaisten erityisen tuen oppilaat) tai osoit-
taa aikaisempaa kokemusta iltapäivätoiminnasta tai vastaavasta toi-
minnasta. Lisäksi palveluntuottajan on tunnettava työelämän lainsää-
dännön työnantajille asettamat velvoitteet ja sitouduttava toimimaan 
niiden mukaisesti.

3. Palveluntuottajalla on henkilöstönsä esihenkilönä hyvä osaaminen 
johtaa henkilökuntaansa ennakoimattomissa vahinko-tai tapaturmati-
lanteissa. Palveluntuottaja ymmärtää ensi sijaisen vastuunsa huolehtia 
päivittäisessä toiminnassaan oppilaiden turvallisuudesta sekä toimia 
asiantuntevasti ja pedagogisesti yhteistyössä huoltajien ja koulun hen-
kilökunnan kanssa.

4. Jos toimintaa toteutetaan koulun tiloissa, tulee toiminnan sisältö ja 
toimintatavat soveltua koulun toimintakulttuuriin ja oppimis- ja toimin-
taympäristöön. Muissa kuin koulujen tiloissa toimiminen edellyttää Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapal-
veluiden erillistä tilojen hyväksymistä, ellei tila ole jo aikaisemmin käyt-
töönotettu kyseiseen tai vastaavaan toimintaan.

5. Palveluntuottajalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa toiminta.
Palveluntuottajan tulee noudattaa kirjanpitolakia ja muita palveluntuot-
tajan taloutta ohjaavia säännöksiä.
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6. Palveluntuottaja on yhteisö tai muu vastaava, joka on merkitty kaup-
pa-, yhdistys- tai muuhun vastaavaan rekisteriin sekä ennakkoperintä- 
ja työnantajarekisteriin.

7. Palveluntuottaja hakee määräajassa kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan myöntämää toiminta-avustusta seuraavan koulun lukuvuoden ai-
kaiseen toimintaan.

8. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajan välillä al-
lekirjoitetaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus, josta ilmenevät pal-
veluntuottajan ja kaupungin tehtävät. Sopimus uusien palveluntuotta-
jien kanssa tehdään aina ensimmäisenä toimintavuonna vuodeksi.

9. Palveluntuottajaa edustava henkilö ei voi samanaikaisesti olla palve-
lusuhteessa Helsingin kaupunkiin (Helsingin kaupungin henkilöstökes-
kuksen ohje, Toimeksiantosopimus 21.12.2006 nro 35).

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti 13.12.2011 (§ 242) perusopetuksen iltapäivä-
toiminnan palveluntuottajakriteerit. Palveluntuottajakriteerit päivitetään 
lisäämällä kohta 3 uutena asiana.

Kohta 3 lisätään, koska toiminnassa sattuu joskus esinevahinkoja tai 
lieviä tapaturmia. Asioita hoidettaessa on noussut tärkeäksi asiaksi 
nostaa palveluntuottajien kyky johtaa henkilökuntaansa ennakoimatto-
missa tilanteissa. Palveluntuottajalta edellytetään valmistautumista ja ti-
lanteiden ennakointia. Heiltä odotetaan ammattitaitoista asioiden hoi-
tamista ja vastuun kantamista kaikissa heidän palvelussaan tapahtu-
neissa tilanteissa eikä vastuuta tilannejohtamisesta voida siirtää ohjaa-
jille.
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Kriteerien toteutumista seurataan palveluntuottajan ja kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan asiantuntijan välisissä vuosikeskusteluissa, huol-
tajaseurannan tuloksien avulla, eri kanavien kautta saapuvien huoltaja-
palautteiden kautta sekä rehtoreiden ja aluekoordinaattoreiden yhteis-
työpalavereissa ja toimipaikkavierailujen keskusteluissa. Ennen seu-
raavaa avustusvalmistelua sekä uusia palveluntuottajia rekrytoitaessa 
tarkistetaan palveluntuottajakriteerien täyttyminen.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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