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§ 242
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit

HEL 2011-006711 T 12 00 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat perusopetuksen 
iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit:

1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan perusopetuslakia (L 
628/1998), lakia perusopetuslain muuttamisesta (L 1136/2003), lakia 
perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta (L 1081/2006), lakia 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (L 
504/2002) ja asetusta opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 
(115/2004). Toiminnan tulee perustua Opetushallituksen 19.1.2011 
vahvistamiin perusteisiin ja Helsingin kaupungissa noudatettaviin 
toimintaa ohjaaviin päätöksiin, linjauksiin ja Helsingin perusopetuksen 
iltapäivätoiminnan toiminta-suunnitelmaan. 

2. Palveluntuottajalla on koulutukselliset valmiudet ja ammatillista 
osaamista järjestää kyseistä palvelua koko kohderyhmälle tai osoittaa 
aikaisempaa kokemusta iltapäivätoiminnasta tai vastaavasta 
toiminnasta. Lisäksi palveluntuottajan on tunnettava työelämän 
lainsäädännön työnantajille asettamat velvoitteet ja sitouduttava 
toimimaan niiden mukaisesti.

3. Jos toimintaa toteutetaan koulun tiloissa, tulee toiminnan sisältö ja 
toimintatavat soveltua koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön. 
Muissa kuin kyseiseen tai vastaavaan toimintaan osoitetuissa tiloissa 
toimiminen edellyttää ympäristökeskuksen erillistä tilojen hyväksymistä 
kyseiseen toimintaan.
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4. Palveluntuottajalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa toiminta 
sekä esittää suunnitelma talouden seurannasta. Palveluntuottaja 
noudattaa kirjanpitoa ja toiminnan raportointia koskevaa opetusviraston 
ohjetta.

5. Palveluntuottaja on yhteisö tai muu vastaava, joka on merkitty 
kauppa-, yhdistys- tai muuhun vastaavaan rekisteriin sekä 
ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin.

6. Palveluntuottaja hakee määräajassa opetuslautakunnan myöntämää 
toiminta-avustusta seuraavan toimintavuoden toimintaan.

7. Opetusviraston ja palveluntuottajan välillä allekirjoitetaan 1-2-
vuotinen sopimus, josta ilmenevät palveluntuottajan ja kaupungin 
tehtävät. Sopimus uusien palveluntuottajien kanssa tehdään aina 
ensimmäisenä toimintavuonna vuodeksi. 

8. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ohjeen mukaisesti 
(Toimeksiantosopimus 21.12.2006 nro 35) palveluntuottajaa edustava 
ei voi samanaikaisesti olla palvelussuhteessa Helsingin kaupunkiin.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.12.2011 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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pöytäkirjanpitäjä


