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§ 1029
Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi iltapäivätoiminnan 
järjestämisestä 1-2 luokkalaisille lukuvuonna 2013-14

HEL 2013-007468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Ingervo) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 4, Kvsto 24.4.2013 asia 4

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Ingervo) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 24.4.2013 Strategiaohjelman vuosiksi 2013-2016  
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingissä pyritään järjestämään 
iltapäivätoimintaa kaikille halukkaille 1-2 luokan oppilaille myös 
lukuvuonna 2013-2014."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
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selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 Asiassa on saatu opetuslautakunnan lausunto, jossa todetaan mm. 
että hakijoita perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 
2013–2014 oli 5 700. Hakijoita oli noin 530 enemmän kuin 
talousarvioon varatuilla määrärahoilla on mahdollista paikkoja järjestää. 
Lapsia ryhmiin sijoitettaessa otettiin huomioon, että kaikille alueen 1.-
luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille on ensisijaisesti osoitettu paikka 
ennen 2.-luokkalaisten sijoittelua. 

Opetuslautakunta oikeutti 18.6.2013 opetusviraston tarkistamaan 
tarvittaessa vuoden 2013 tulosbudjetin avustuksien ja korvauksien 
käyttösuunnitelmaa, jotta kaikille hakuajan puitteissa 
iltapäivätoimintaan hakeneille voidaan varmistaa 
iltapäivätoimintapaikka. Käyttösuunnitelmatarkistuksilla 
avustusmäärärahaa pystytään nostamaan noin 160 000 eurolla, mikä 
riittää paikan järjestämiseen kaikille hakuaikana paikkaa hakeneille 
olettaen, että arviolta noin 200 huoltajaa peruu kesän aikana 
iltapäivätoimintapaikan edellisten vuosien tapaan. 

Käytäntönä on ollut, että elokuussa on tarkistettu hakuajan jälkeen 
saapuneet hakemukset ja pyritty sijoittamaan uusia hakijoita 
alueellisesti peruutuspaikoille. 

Opetusviraston selvityksen mukaan suurin osa hakuajan jälkeen 
hakeneista 1.-2. luokan oppilaista voidaan sijoittaa toimintaan 
peruutuspaikolle.

Opetuslautakunnan 28.5.2013 hyväksymässä vuoden 2014 
talousarvioehdotuksessa iltapäivätoiminnan avustusmäärärahaa on 
korotettu ottaen huomioon lukuvuodelle 2013–2014 paikkaa 
hakeneiden määrä sekä väestökasvun perusteella arvioitu kysynnän 
kasvu lukuvuonna 2014–2015. Näin ollen talousarvioehdotuksessa on 
varauduttu kysyntää vastaavan tarjonnan järjestämiseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 4, Kvsto 24.4.2013 asia 4

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 143

HEL 2013-007468 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2013–2014 
Helsingissä päättyi 19. huhtikuuta. Kaikkiaan hakijoita oli 5 700. 
Hakijoita oli noin 530 enemmän kuin talousarvioon varatuilla 
määrärahoilla on mahdollista paikkoja järjestää. Lapsia ryhmiin 
sijoitettaessa otettiin huomioon, että kaikille alueen 1.-luokkalaisille ja 
erityisen tuen oppilaille on ensisijaisesti osoitettu paikka ennen 2.-
luokkalaisten sijoittelua. 

Opetuslautakunta oikeutti 18.6.2013 opetusviraston tarkistamaan 
tarvittaessa vuoden 2013 tulosbudjetin avustuksien ja korvauksien 
käyttösuunnitelmaa, jotta kaikille hakuajan puitteissa 
iltapäivätoimintaan hakeneille voidaan varmistaa 
iltapäivätoimintapaikka. Käyttösuunnitelmatarkistuksilla 
avustusmäärärahaa pystytään nostamaan noin 160 000 eurolla, mikä 
riittää paikan järjestämiseen kaikille hakuaikana paikkaa hakeneille 
olettaen, että arviolta noin 200 huoltajaa peruu kesän aikana 
iltapäivätoimintapaikan edellisten vuosien tapaan. 

Käytäntönä on ollut, että elokuussa on tarkistettu hakuajan jälkeen 
saapuneet hakemukset ja pyritty sijoittamaan uusia hakijoita 
alueellisesti peruutuspaikoille. Opetusviraston selvityksen mukaan 
suurin osa hakuajan jälkeen hakeneista 1.-2. luokan oppilaista voidaan 
sijoittaa toimintaan peruutuspaikolle.

Opetuslautakunnan 28.5.2013 hyväksymässä vuoden 2014 
talousarvioehdotuksessa iltapäivätoiminnan avustusmäärärahaa on 
korotettu ottaen huomioon lukuvuodelle 2013–2014 paikkaa 
hakeneiden määrä sekä väestökasvun perusteella arvioitu kysynnän 
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kasvu lukuvuonna 2014–2015. Näin ollen talousarvioehdotuksessa on 
varauduttu kysyntää vastaavan tarjonnan järjestämiseen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi


