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TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 

Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja 
keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee 
järjestää näiden perusteiden mukaisesti. Aamu- ja Iltapäivätoiminnan järjestelyvastuu Haminassa 
perusopetuksella. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen 
seuraavista näkökulmista: 

• Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen 

•Lapsen kasvun ja kehityksen ja monikulttuurisuuden tukeminen 

• Lapsen kodin, koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen 

• Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen 

•Yksilölliset tarpeet ja toiveet 

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä ei voida korvata 
kehitysvammaisen oppilaan aamu- ja iltapäivähoitoa silloin, kun se on kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetussa laissa säädetyn erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellista toimin-taa. 
Kehitysvammaisen oppilaan erityishuollon saamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan 
sairauden, vian tai vamman perusteella. Kehitysvammaisten lasten toimintaa järjestetään 
yhteistyössä Kymsoten kanssa. 

 

TOIMINNAN SISÄLTÖ JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Sisältöjä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvua ja 
kehitystä tukevaan ohjelmaan. Leikki, luova toiminta, liikkuminen ja ulkoilu ovat toiminnassa 
tärkeitä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: 

• eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus 

• leikki ja vuorovaikutus 

• liikunta ja ulkoilu 

• ruokailu ja lepo 

• kulttuuri ja perinteet 

• käden taidot ja askartelu 

• kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu 

• mediataidot 

• arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa 

• erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit 

  

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön resursointi ja ohjaajien kelpoisuus 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä 
ammattitaitoisia ohjaajia. Kelpoisuusehdon täyttävät ohjaajat ovat koulunkäynninohjaajia, aamu- ja 
iltapäivätoiminnanohjaajia, lastenohjaajia, lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaajia tai jonkin 



 

 

 

muun alaan soveltuvan koulutuksen omaavia. Tärkeää on, että vaadittava tutkinto on suuntautunut 
kohderyhmän ikäisten lasten ohjaamiseen.  

Haminan kaupungin kaikilla ohjaajilla on asianmukainen suomen kielen taito. Avustavana ohjaajana 
ja harjoittelijana voi toimia myös henkilö, jolla on koulutuksella tai kokemuksella hankittu riittävä 
taito toimia lapsiryhmän ohjaajana ja soveltuvuus tehtävään.  

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmissä on yleensä 1-2 ohjaajaa. Tarvittavien ohjaajien määrä riippuu 
lapsiryhmän koosta ja tuen tarpeesta. Yhden ohjaajan ryhmässä yhtä aikaa lapsia on korkeintaan 
15.  Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, tarvitaan ohjaajia enemmän. Ohjaajien tarve 
arvioidaan vuosittain ryhmäkohtaisesti. 

 

Ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

Kaikilta ohjaajilta, jotka työskentelevät henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa 
ilman huoltajan läsnäoloa, pyydetään nähtäväksi rikostaustaote ennen työsuhteen solmimista. 

 

Ohjaajien perehdyttäminen 

Haminan iltapäivätoiminnalla on oma käsikirja ja kansio. Lisäksi ohjaajille pidetään palavereita sekä 
koulutuksia, joissa käydään läpi toimintasuunnitelmaa ja ajankohtaisia asioita. 

 

Ohjaajien koulutus lv. 2021-2022 

Ohjaajille järjestetään ensiapu- ja alkusammutuskoulutusta sekä tarvittaessa diabeteksen hoitoon 
liittyvää koulutusta. Lisäksi ohjaajilla on yhteisiä koulutuspäiviä koulun henkilöstön kanssa sekä 
omia työn ja toiminnan kehittämistilaisuuksia.  

Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa ammattitaitoa ja ammatti-identiteettiä sekä lujittaa 
tiimitoimintaa ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kesken. 

 

YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU HAMINAN ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA 

Yhteistyö kotien kanssa 

Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 
kasvatuksesta. Ohjaajilla on iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta. 
Ohjaajien työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaan 
ammattikasvattajien sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen tukena. 

 

Yhteistyö koulun kanssa 

Koululaisten iltapäivätoiminnan sekä koulun kasvatustavoitteiden tulee olla sopusoinnussa. 
Iltapäivätoiminnan tulee tukea koulun kasvatustavoitteita. Yhteistyö koulun kanssa on entistä 
luontevampi osa iltapäivätoimintaa, kun lukuvuoden 2020-2021 alusta iltapäivätoiminnan ohjaajat 
siirtyivät hallinnollisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja rehtoreiden sekä koulunjohtajien 
alaisuuteen. Ohjaajien koordinaattori toimii yhteyshenkilönä ohjaajien ja rehtoreiden sekä 
koulunjohtajien ja hallinnon henkilöstön välillä.  Koordinaattori ja ohjaajat sopivat koulujen johtajien 



 

 

 

ja rehtoreiden kanssa iltapäivätoiminnan käytännön järjestelyistä. Osa iltapäivätoiminnan ohjaajista 
toimii myös koulunkäynninohjaajina, mikä osaltaan tehostaa tiedonkulua. 

Koulun henkilöstön, iltapäivätoiminnan ohjaajien ja koordinaattorin välisessä tiedottamisessa 
käytetään pääasiassa Wilmaa ja kaupungin sisäistä verkkoa, Portti. Lisäksi eri kouluilla on omia 
tiedotuskanavia. 

   

Lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamiseen liittyvä menettely 

Perusopetuslain mukaisia tehtäviä, kuten iltapäivätoimintatoimintaa hoidettaessa kaikki saadut 
tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen luovuttamiseksi ja käsittelemiseksi tarvitaan huoltajan 
kirjallinen ja yksilöity suostumus. Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän järjestämään 
opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten 
estämättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle 
opetuksen järjestäjälle. 

Opetustoimen palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia tekemään viipymättä ja 
salassapitosäännösten estämättä lastensuojelu ilmoituksen, jos he tehtävässään ovat saaneet 
tietää lapsesta, jonka hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma 
käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

 

AAMU- ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN  

 

Iltapäivätoimintaa järjestetään Haminassa yhdeksässä eri koulussa, Aseman-, Husulan-, 
Kannusjärven-, Poitsila-, Pappilansalmen-, Vehkalahden-, Neuvottoman- ja Uuden - Summan 
kouluissa. Aseman koulun iltapäivätoiminta sijaitsee koulun lähellä kaupungin pääkirjaston 
alakerrassa.  

Toimintapaikkojen koko ja varustetaso vaihtelevat, mutta tilat ovat toimintaan soveliaita. Tilat on 
mahdollisuuksien mukaan pyritty kalustamaan tarkoitukseen sopiviksi sekä toimiviksi, viihtyisiksi, 
turvallisiksi ja helposti muunneltaviksi.  

Haminassa iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen lukuvuoden aikana, jolloin toiminta alkaa ja 
loppuu sen mukaan. Toimintaa ei järjestetä koulujen joulu- ja kevätjuhlapäivinä eikä lauantaina, 
mikäli se on koulupäivä. Loma-aikoina ei ole toimintaa. Toimintapaikat voidaan pitää suljettuina 
yhtenä päivänä syyslukukaudella ja yhtenä päivänä kevätlukukaudella ohjaajien koulutuspäivien 
takia.  

Aamu- ja loma-aikojen toimintaa tarjotaan vain niille oppilaille, jotka ovat siihen oikeutettuja 
kehitysvammalain nojalla. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Kymsoten kanssa. 

 

Toimintasuunnitelma  

Kaikissa iltapäivätoiminnan yksiköissä noudatetaan Haminan kaupungin perusopetuksen 
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Lisäksi toimintayksiköt laativat kuukausittain 
yksityiskohtaiset kuukausiasuunnitelman sovittujen teemojen mukaan, jotka ohjaajien koordinaattori 
tarkastaa ja hyväksyy. Tämä jälkeen kuukausisuunnitelma lähetetään  huoltajille. 

 

 



 

 

 

Toiminta-aika 

Iltapäivätoiminta alkaa pääsääntöisesti klo 12.00 ja kestää enintään klo 16.30 saakka. 
Iltapäivätoiminnan tarve säätelee toiminnan alkamis- ja päättymisaikoja. 

 

Toimintamaksu 

Haminan kasvatus ja koulutus- valiokunta on vahvistanut kaksi maksuluokkaa. Maksun perusteena 
on toteutuneiden osallistumispäivien määrä kuukaudessa, 1-10 pv/kk 60 euroa tai yli 10 pv/kk 110 
euroa. Iltapäivätoiminnassa hyvityspäiviä on ainoastaan syksyllä aloitus kuukausi. 
Iltapäivätoiminnan paikka pitää irtisanoa kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan aina seuraavan 
kalenterikuukauden alusta.  Lomakkeen saat oman lapsen ip-toiminnan ohjaajalta, Haminan aamu- 
ja iltapäivätoiminnan sivustolta. 

 

Iltapäivätoiminta on maksutonta perheille, joiden tulot jäävät alle oheisen taulukon mukaisten 
tulorajojen, taulukko on käytössä myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä. 
Halutessaan asiakas voi tarkistuttaa tulonsa.                    

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti: 

 

Perheen koko Tuloraja €/kk, josta ei maksua 
1-2 hlöä 2798 €   

3 hlöä 3610 € 

4 hlöä  4099 € 

5 hlöä 4588 € 

6 hlöä 5075 €  (Maksutaulukko 1.8.2020 alkaen) 

Maksu voidaan lisäksi anomuksesta jättää perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, 
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. 
Maksuvapautuslomakkeita saa koordinaattorilta, sosiaalitoimistosta sekä iltapäivätoiminnan 
ohjaajilta. Lomakkeen voi palauttaa varhaiskasvatuksen toimistosihteerille tai aamu- ja 
iltapäivätoiminnan koordinaattorille. 

Iltapäivä- ja loma-aikojen toiminta on ilmaista niille, joilla on oikeus kehitysvammalain mukaisiin 
palveluihin.  
Kaikille toimintaan osallistuville jaetaan erillinen maksutiedote, jossa kerrotaan tarkemmin 
maksuista ja laskutuksesta. 
 
Hakuajasta tiedottaminen  

Hakuajasta tiedotetaan perheille kaupungin nettisivuilla, Reimarissa sekä Wilman kautta. 
Tammikuussa koulutulokkaille lähetetään Wilman kautta iltapäivätoiminnan hakutiedote. 

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen ja valintakriteerit 

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä hakukaavakkeella lukuvuodeksi kerrallaan, ennalta 
ilmoitettuna hakuaikana. Ryhmä voidaan perustaa, mikäli lapsia on hakuajan sisällä hakenut 
vähintään viisi. Koordinaattori tekee sijoitukset ip-toimintapaikoista ja päätöksestä lähtee tieto 
sähköisesti huoltajille. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset käsitellään erikseen mahdollisimman 



 

 

 

pian.Mikäli iltapäivätoimintaan on ryhmän täytyttyä tulossa vähintään viisi oppilasta, perustetaan 
lisäryhmä. Lisäryhmien perustaminen edellyttää, että koululta saadaan lisätilaa.  

Iltapäivätoimintaan hyväksyttävien tulee olla perusopetuksen ensimmäisen tai toisen vuosiluokan 
oppilaita tai muiden vuosiluokkien oppilaita, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä 
tuesta. Aamu- ja loma-aikojen toimintaan hyväksyttyjen tulee olla oikeutettuja kehitysvammaisten 
erityishuoltona annettaviin palveluihin.  

 

Lasten määrä ja toiminnan laajuus 

Haminassa hakijat pystytään yleensä sijoittamaan huoltajien toivomaan ryhmään. Lapsia on 
vuosittain toiminnassa noin sataneljäkymmentä. Toimintaa järjestetään koulupäivinä 
lukujärjestyksen mukaisesti, tarvittaessa alkaen klo 11.00 ja päättyen viimeistään klo 16.30. 

 

Lapsiryhmän koko 

Toimintaryhmä perustetaan, mikäli hakijoita on vähintään viisi oppilasta lukuvuoden aikana. Jos 
määrä laskee alle viiden, ryhmä lakkautetaan. Ryhmien koot vaihtelevat koulujen oppilasmäärien 
mukaan. Pienimmissä ryhmissä on alle kymmenen lasta, maksimäärä on 15 oppilasta/ohjaaja. 

 

Oppilaiden kulkeminen ja kuljetusten järjestäminen 

Huoltajien kanssa sovitaan kirjallisesti lasten kotiinlähtöajat ja se, kuka/ketkä hakevat lapsen tai 
saako hän lähteä kotiin yksin. Jos lapsi on oikeutettu ilmaiseen koulukuljetukseen, ohjaajat 
huolehtivat lasten linja-autoon tai taksiin menemisestä. Iltapäivätoiminnan ohjaajat eivät saa 
kuljettaa lapsia. Vanhemmat huolehtivat itse mahdollisista kuljetustenmuutosten järjestelyistä 
lukuvuoden aikana ja ovat yhteydessä kuljetuskoordinaattoriin. 

 

Välipalan järjestäminen 

Kaikille toimintaan osallistuville tarjotaan välipala erityisruokavaliot huomioiden. Välipala on 
vaihteleva sekä monipuolinen ja se noudattaa ravitsemussuosituksia. Välipalan toimittaa Haminan 
Serviisi, joka on kaupungin ruokapalveluyksikkö.  

 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

Kaikilla Haminan kouluilla on yhteinen turvallisuussuunnitelma.  

Kukin koulu täydentää yhteistä turvallisuussuunnitelmaa koulukohtaisilla suunnitelmilla, joka toimii 
myös ip-toiminnan turvallisuussuunnitelmana. Kouluilla on myös pelastautumissuunnitelmat sekä 
toimintaohjeet kriisien varalle. Ilta-päivätoiminnassa on myös oma kansio, joka sisältää 
turvallisuusohjeita ja tärkeitä puhelinnumeroita.  

Kaikissa tiloissa, missä järjestetään iltapäivätoimintaa, on ensiapu- ja sammutusvälineet sekä 
ensiapulaukku.  Tavoitteena on, että jokaisessa ip-yksikössä on ainakin yksi ohjaaja, joka on käynyt 
hätäensiapu- sekä alkusammutuskoulutuksen. 

 

 

 



 

 

 

Vakuutukset 

Koululaisvakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat iltapäivätoiminnassa tai 
matkalla suorinta tietä iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin. Tarkempia tietoja vakuutusasioista löytyy 
kaupungin vakuutusoppaasta.  

 

TOIMINNAN LAATU, SEURANTA JA ARVIOINTI 

Haminan kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. 
Toiminta on suunnitelmallista ja sisällöltään monipuolista lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa. Siinä 
huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset. 

Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä ohjaajien, koordinaattorin, koulun, kodin ja 
lasten kanssa ja sitä 
arvioidaan säännöllisesti. Huoltajilta ja oppilailta pyydetään palautetta, joka otetaan huomioon 
toiminnan kehittämisessä. Toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti huoltajia, oppilaita, koulun 
henkilökuntaa sekä eri yhteistyötahoja. 
 

Toiminnan sisäinen arviointi 

Haminassa perusopetuksen iltapäivätoiminta kuuluu Kasvatus- ja koulutuspalveluiden toiminta-
alueeseen ja päättävänä elimenä toimii Kasvatus ja koulutus -valiokunta. 

Vuosittain arvioidaan, että toiminta on säädösten mukaista ja sille asetetut tavoitteet toteutuvat. 
Toimintaa arvioidaan myös seuraamalla osallistujamääriä, henkilöstön määrää ja kelpoisuutta ja 
toiminnan taloutta. Lapset ja heidän huoltajansa voivat esittää toiveitaan toiminnan sisällöiksi ja   
heiltä toivotaan palautetta toiminnasta.               

 

Verkostoyhteistyö 

Hamina kuuluu viidentoista muun kunnan kanssa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelliseen 
kehittämisverkostoon, jota koordinoi Opetushallitus. 

Verkoston tavoitteena on parantaa tiedon kulkua kaikkiin suuntiin, antaa vertaistukea ja 
ajantasaista tietoa järjestää koulutustoimintaa, yhtenäistää toimintoja sekä kehittää toimin-taa. 
Verkostot kokoontuvat pari kertaa vuodessa. 

 

Moniammatillinen yhteistyö 

Oppilashuollon ja iltapäivätoiminnan välinen yhteistyö toteutuu käytännössä, kun ohjaaja 
tarvittaessa osallistuu koulun oppilashuoltoryhmiin. Jos oppilas tarvitsee tukea koulussa, tarvitsee 
hän sitä myös iltapäivätoiminnassa. Siksi yhteistyö on tärkeätä. 

Koordinaattori tekee yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen kanssa.   

 

 
 
 
 
 
 


