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9 Valtuutettu Sirkku Ingervo: 
 
Koululaisten iltapäivätoimintapaikkojen riittävyys 
 

”Julkisuuteen on tullut tieto koululaisten iltapäivätoimintapaikkojen riit-
tämättömyydestä ensi syksynä. Erityisesti toisen luokan oppilaille ol-
laan tarjoamassa ei-oota iltapäivätoimintapaikan sijasta. 
 
Pienten koululaisten yksin vietettyjen iltapäivien hinta on pitkällä aika-
välillä moninkertaisesti suurempi kuin iltapäivätoimintapaikan hinta. 
Vaikka kauppakeskuksissa on lämmintä, ruokaa ja aikuisia, niin ne ei-
vät riitä pienen koululaisen terveen kehityksen turvaamiseen. Pelkäs-
tään toisten lasten kanssa vietetty aika kymmeniä tunteja viikossa ei 
ole ratkaisu. Leikkipuistojen avoin toiminta ei ole riittävää läheskään 
kaikille pienille koululaisille.  Aina edes sitä ei ole tarjolla koulun lähis-
töllä turvallisen matkan päässä. 
 
1.–2.-luokkalaisten iltapäivätoimintaan saa valtionosuutta jokaisesta to-
teutuneesta paikasta. Asian hoitaminen olisi Helsingille hyvin edullista. 
 
– Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta ensi 

syksynä valtionosuutta saavia koululaisten iltapäivätoimin-
tapaikkoja on tarjolla kysyntää vastaavasti myös 2. luokan 
oppilaille? 
 

– Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta koulu-
laisten iltapäivätoimintaan soveltuvat tilat otetaan käyttöön 
ja niihin löydetään ajoissa sopivat toimijat?” (Sj) 
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VASTAUS VT SIRKKU INGERVON KYSYMYKSEEN NRO 9/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sivistys- ja henkilöstötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa: 
 
Perusopetuslain mukaan kunta päättää iltapäivätoiminnan järjestämi-
sestä ja laajuudesta. Helsingissä toimintaan pyritään ensisijaisesti si-
joittamaan 1. luokan oppilaat ja erityisoppilaat. 
 
Parhaillaan on käynnissä haku iltapäivätoimintaan ja näyttää siltä, että 
hakijoiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta tasaisesti. Lukuvuonna 
2010–2011 toiminnassa on mukana noin 4 000 oppilasta. Heistä 
1.-luokkalaisia on noin puolet ja 2.-luokkalaisia noin neljännes. 
 
Opetusvirasto ottaa toimintaan kaikki määräajassa hakeneet 1. vuosi-
luokan oppilaat. Heistä reilu kymmenes osa on erityisen tuen piirissä. 
Näiden lisäksi paikan saavat 2. vuosiluokan erityisen tuen piirissä ole-
vat oppilaat.  
 
Vuonna 2010 noin 500 oppilasta sai kielteisen päätöksen. Heistä suu-
rin osa oli 2. vuosiluokan oppilaita. Heille on tarjottu leikkipuistopalvelu-
ja. 
 
Tänä vuonna tilanne on muuttunut siten, että syksyllä koulutulokkaita 
on 200 enemmän kuin vuonna 2010. 
 
Iltapäivätoiminnan sisältöä kehitetään jatkuvasti toimimaan entistä pa-
remmin luontevana osana koulujen toimintaa. Iltapäivätoimintaryhmien 
toimintasuunnitelmat ovat osa koulujen toimintasuunnitelmaa. Luokka-
tiloja pyritään sisustamaan myös iltapäivätoiminnan tarpeet huomioon 
ottaen. 
 
Koska lasten määrä on kasvanut, on opetusvirasto käynnistänyt kes-
kustelut leikkipuistojen kanssa siitä, miten yhteistyössä voidaan par-
haalla mahdollisella tavalla turvata lapsille iltapäivisin valvottua toimin-
taa.  
 
Rahoituslainsäädännön mukaan kunta saa tuntiperusteista valtion-
osuutta iltapäivätoiminnan kustannuksiin 57 % edellisen vuoden to-
teuman perusteella. Loppuosa katetaan asiakasmaksuilla ja kunnan 
osuudella. Vuonna 2010 kokonaismenot Helsingissä olivat 7 miljoonaa 
euroa, josta valtionosuudella katettiin 3 miljoonaa euroa. 
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