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TURVALLINEN ILTAPÄIVÄ KOULUPÄIVÄN JÄLKEEN 
 

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä on säädetty perus-
opetuslaissa. 
 
Kärkölässä tätä perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoi-
mintaa järjestetään 1.-2.-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien 
osalta erityisen tuen piirissä oleville oppilaille kaikkina koulupäivinä 
(ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti kello 17.00 saakka. Toimin-
taan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Iltapäivätoimintaa 
järjestetään alakouluilla, mikäli hakijoita on riittävästi.  

 
Iltapäivätoimintapaikka pyritään ensisijaisesti myöntämään kaikille 
toimintaan määräajassa hakeneille oppilaille huomioiden myös eri-
tyisen tuen lasten tarpeet. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin re-
sursseja, valinta suoritetaan yhdenvertaista valintaperustetta nou-
dattaen arvontana. Ensimmäisessä vaiheessa arvonta suoritetaan 
määräajassa hakeneiden 1. luokkalaisten kesken ja toisessa vai-
heessa muiden määräajassa hakeneiden kesken. Mikäli ryhmissä on 
tilaa, voidaan toimintaan ottaa mukaan myös myöhemmin hakenei-
ta.  
 

Koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi Kärkölän kunnan kasva-
tus- ja opetustoimiala. 
 
Lisätietoja toiminnasta saa koulun rehtorilta. 
 
 
 

PAIKAN VASTAANOTTAMINEN 
 
Huoltajan tulee ilmoittaa päätöksessä annettuun määräaikaan 
mennessä, mikäli paikka otetaan vastaan.  
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MAKSUT 
 

Kärkölän kunnanhallitus on päättänyt periä koululaisten iltapäivä-
toiminnasta 100 euron kuukausimaksun (0-4 tuntia / pvä). 
Kuukausimaksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, 
jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Elokuulta peritään 
puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä 
voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedel-
lytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syy-
tä. 

 
Kun lapsi on sairauden takia poissa enemmän kuin 10 toimintapäi-
vää kalenterikuukauden aikana, peritään maksua puolet kuukausi-
maksun määrästä. Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko 
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Kun lapsi on muun kuin sai-
rauden takia poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, mak-
suna peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Kuukausimaksun laskutus 
 

Iltapäivätoiminnasta lähetettävällä laskulla on 14 päivän maksuai-

ka. Sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 19 
§ mukaan maksu on ulosottokelpoinen. Jos iltapäivätoiminnasta 
määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään vuotuista 
viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. 
                                                               
MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN  
Vanhempien tulee viipymättä ilmoittaa lapsen poissaoloista ja ko-
tiinlähtöaikojen muutoksista suoraan iltapäivätoimintaryhmän oh-
jaajille.  
 
Toiminnasta irtisanoutuminen ilmoitetaan iltapäivätoiminta-

paikasta saatavalla muutoslomakkeella viimeisen toimintaan 
osallistumiskuukauden loppuun mennessä (ei takautuvasti).  
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VAKUUTUS 
 

Iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset on vakuutettu ja iltapäi-
vätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on maksutonta. 
 

 

VÄLIPALA 
 

Tarjottavien välipalojen suunnittelusta ja valmistuksesta vastaa 
kunnan oma ruokapalvelu. 
 

                                                               
 
TOIMINNAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 
 

Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa lapsen itsenäisyys lisääntyy 
vähitellen, mutta hän tarvitsee vielä aikuisen turvaa, läsnäoloa ja 
ohjausta. Kärkölän koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on 
tarjota lapsille tuttu ja turvallinen paikka leikkiä sekä mahdollisuus 
osallistua aikuisen ohjaamaan mielekkääseen ja virkistävään toi-
mintaan kiireettömässä ja monipuolisessa oppimis- ja kasvuympä-
ristössä. Lisäksi toimintaa järjestettäessä otetaan huomioon tukea 
tarvitsevien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien sekä eri-ikäisten lasten 
erityistarpeet.  
 

Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan perusteiden pohjalta laaditun iltapäivätoiminnan-
toimintasuunnitelman mukaisesti (www.karkola.fi) ja sen toteutta-
misesta vastaa koulutettu henkilöstö. 

http://www.karkola.fi/

