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1.   amu- ja iltapäivätoiminnan    
tavoitteet 

 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä 

lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten 

hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä 

osallisuutta. 

 

 

1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 
 
Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 

kasvatuksesta. Ohjaajilla on aamu- ja 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. 

 

Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-

arvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Koteja kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön ja 

huoltajien aktiivista roolia edistetään. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus toimivat yhteistyössä ja kehittävät paikalliseen 

yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. Aamu- iltapäivätoiminta yhdessä 

oppilashuollon palveluita tuottavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta 

koskevien asioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön 

osallistumisessa tarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin huoltajien luvalla. Avoin ja 

luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken 

sovittavalla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon. 

 
 
1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen 

tukeminen 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lasten hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen 

kehityksen tukeminen. Ohjaajan myönteisellä suhtautumisella ja läsnäololla on tässä suuri 

merkitys. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty. Lapset 

tarvitsevat myös kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Yhdessä 

toimimalla opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, kuten 

vastavuoroisuutta ja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinoin. Lapsia ohjataan 

tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään omaa toimintaansa. 

 

Lasten rohkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnon kehitystä, ja samalla lapset oppivat 

luottamaan omiin taitoihinsa. Osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia korostetaan. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdollisuuksien 

mukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetön ja 

turvallinen. On tärkeää, että toiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen ja 

rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Maittava välipala ja ympäristön 

viihtyisyys lisäävät hyvinvoinnin kokemusta. 
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Koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten 

hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä. Lasten tarpeet huomioonottava moniammatillinen 

yhteistyö edesauttaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten 

sijoittelua ryhmiin. Tavoitteena on muodostaa lasten päivästä ehjä kokonaisuus. 

 

 
1.3 Eettisen kasvun tukeminen 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten 

yhdenvertaisuudesta. Toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun 

kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaatteet ja käytännöt. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa korostuu lapsilähtöisyys. Jokainen lapsi nähdään arvokkaana 

yksilönä. Lapset ovat ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teoistaan vastuullisia. 

He tarvitsevat eettisessä ajattelussaan ja vuorovaikutustaidoissaan aikuisten ohjausta. 

Eettisessä kasvatuksessa ja yhdenvertaisuuden tukemisessa on tärkeää erityisesti aikuisten 

antama malli, ryhmän vuorovaikutussuhteet sekä arkipäivän tilanteissa kohdattavat eettiset 

kysymykset. 

 

Eettisen kasvun tavoitteena on vastuullisuuden ja vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Aamu- 

ja iltapäivätoiminnassa lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen 

 

• omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista 

• toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 

• oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille 

• ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista 

• myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan.  

 

Yhteisöllinen vastuun, luottamuksen ja huolenpidon ilmapiiri aamu- ja iltapäivätoiminnassa 

edistää eettistä kasvua. Eettisessä kasvatuksessa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, eri 

tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä 

esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta. Lasta ohjataan menettelytapoihin, joilla 

mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti. 

 
 

1.4 Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen 

  
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Toiminta toteutetaan niin, että se lisää lasten 

onnistumisen kokemuksia ja osallisuutta. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa 

ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten 

osallistumisen edistämiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- 

ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Samalla huolehditaan, että kukaan ei joudu 

muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, 

uskontonsa tai vammansa vuoksi. Perusopetuksen tavoin otetaan erityisesti huomioon lapset, 

jotka ovat taustaltaan saamelaisia, romaneja tai maahanmuuttajia, sekä viittomakieliset 

lapset. Eri kulttuureihin tutustumalla voidaan monipuolistaa toimintaa, lisätä ymmärrystä ja 

vähentää ennakkoluuloja sekä rikastuttaa yhdessäoloa. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla lisätään lasten tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteena on, 

että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja 

erilaiset tarpeet. 
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Lasten tulee ikätasonsa mukaisesti saada itse osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten 

muotoiluun ja saada kokemuksia osallisuudesta. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat 

tekijät havaitaan mahdollisimman varhain ja järjestetään tarvittavaa tukea. Tässä 

onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan, sosiaali- ja 

terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja kodin kesken. 
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2.  amu- ja iltapäivätoiminnan sisältö 
 
Toiminnan järjestäjä ja toteuttaja vastaavat toimintapaikkakohtaisesta sisällön ja sen 

toteutuksen suunnittelusta. Sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon 

kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, toiminnassa mukana olevien lasten 

määrä, toiminnan monipuolisuus sekä mahdollisuus toimintojen eriyttämiseen ja 

pienryhmätyöskentelyyn. Toimintasuunnitelmasta ja toiminnan sisällöstä tiedotetaan 

huoltajille. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa korostuu lasten oikeus turvalliseen lapsuuteen ja 

kasvuympäristöön. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja 

toiveet. Lapsen, huoltajan ja ohjaajan keskustelu ja tiedonvaihto siitä, millainen toiminta lasta 

kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa ja virkistystä, vaikuttaa toiminnan sisällön käytännön 

toteutukseen. Sisältöön vaikuttavat myös paikalliset olosuhteet ja kulttuuritekijät, eri 

vuodenaikojen tarjoamat ja muut käytännön mahdollisuudet, yhteistyö kunnan muiden 

toimijoiden kanssa, ohjaajien omat vahvuudet sekä toteuttajien painotukset. 

 

Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö muodostuu lasten kannalta ehyeksi ja 

monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla vahvistetaan lasten osallisuutta ja toiminnan 

yhteisöllisyyttä. Toiminta tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevaa sosiaalista vuorovaikutusta, ilon 

ja virkistyksen kokemuksia, esteettisiä kokemuksia ja mahdollisuuden kehittää erilaista 

osaamista. 

 

Sisältöjä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvua ja 

kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Liikkuminen ja 

ulkoilu sekä rentoutuminen ja levähtäminen ovat toiminnassa tärkeitä. Myös välipalan 

nauttimiseen liitetään kasvatuksellista ohjausta.  

 

Monipuolisella sisältötarjonnalla vahvistetaan lasten kulttuurista identiteettiä. Suomalaiseen ja 

muihin, lasten eri kulttuuritaustoihin liittyviin perinteisiin tutustutaan mm. laulujen, leikkien ja 

juhlien avulla. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: 

• eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus 

• leikki ja vuorovaikutus 

• liikunta ja ulkoilu 

• ruokailu ja lepo 

• kulttuuri ja perinteet 

• käden taidot ja askartelu. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mustasaaren kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 
7 

3.     ukea tarvitsevat lapset aamu- ja  
 iltapäivätoiminnassa 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Silloinkin, 

kun kyse on tukea tarvitsevista lapsista, toiminnan järjestämisen ja toteuttamisen 

lähtökohtana ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt. 

Työskentelytapojen ja toimintaympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon lasten ikä ja 

kehitysvaihe sekä yksilölliset tarpeet. Toiminnan tulee tukea itsetunnon ja omatoimisuuden 

kehitystä, sosiaalista kasvua sekä itsenäistymistä lasten omien edellytysten mukaisesti. 

Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Heille tarjotaan mahdollisuuksia 

onnistumisen kokemuksiin ja yhdessä toimimiseen. 

 

Toiminnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakointi ovat erityisen 

tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikin merkitys korostuu varsinkin 

nuorimpien osalta. Monipuolinen toiminta ja toiminnalliset työtavat edistävät lasten kehitystä. 

Liikunta, pelit ja leikit ovat hyviä välineitä myös sääntöjen noudattamisen ja itsesäätelyn 

harjaannuttamiseen. Yhdessä toimimisen taitoihin ja myönteisen vuorovaikutuksen 

edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Tilojen ja välineiden tulee olla myös tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Huomiota 

kiinnitetään muun muassa tilojen kokoon, muunneltavuuteen ja esteettömyyteen sekä 

kulkureittien toimivuuteen. Oikein suunnitelluilla ratkaisuilla tuetaan lasten omatoimista ja 

helppoa liikkumista ja toimimista tiloissa. Värienkäytöllä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa 

ympäristön hahmottamiseen ja antaa virikkeitä. Toiminnassa huolehditaan aina lasten 

psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. 

 

Ohjaajien ammatillista osaamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa 

vahvistetaan mm. perehdytyksen avulla. Ohjaajien työtä voidaan tukea myös erityisopettajien 

tai oppilashuoltohenkilöstön antaman konsultaation avulla. Yhteistyö koulun kanssa lisää 

oppilaantuntemusta ja täydennyskoulutus varmistaa osaamista. 

 

 
3.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja 

erityisen tuen aikana 
 
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja 

oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lain mukaan oppilaan saama tuki voidaan jakaa 

yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Ne ovat laajuudeltaan ja kestoltaan erilaisia 

tukiratkaisuja. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle 

annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Tuen tasot määritellään seuraavasti: 

 

• Yleinen tuki on osa kaikkea oppilaan kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Tuen tarve on 

silloin luonteeltaan yleensä lyhytaikaista, oppilas voi tarvita vain yhtä tukimuotoa, 

kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. 

• Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 

samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle laaditun, 

pedagogiseen arvioon perustuvan kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. 

Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. 

• Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen 

tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen 

antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. 

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen 

opetuksen ja muun tuen antaminen. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva 

päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko 

perusopetuksen ajan. Kunta päättää toiminnan laajuudesta. Mikäli mahdollista, 
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erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- 

ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan 

toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 

mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea 

saavien oppilaiden kehitystä. Kun tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas 

osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, on tärkeää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan 

henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon. Yhtä tärkeää on, että koulussa 

nähdään aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoamat mahdollisuudet oppilaan 

koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseen. 

 
 

3.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessä 
 
Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja 

iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja mahdollisesti koulun henkilöstön 

kanssa sovitaan, miten tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun 

ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen. 

 

Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa 

sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä 

toiminnan järjestäjän kanssa. Niissä voidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan 

tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Tällä tavoin oppilaan päivästä 

muodostuu kasvatuksellinen kokonaisuus. 

 

Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin 

sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen 

luovuttaminen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huoltajan antamaa 

yksilöityä tiedonsiirtolupaa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan 

oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 

koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. 
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4.   amu- ja iltapäivätoiminnan    
järjestäminen Mustasaaressa 

 
 

Koulutuslautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista. 

Lautakunta vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintapaikat ja maksut sekä tekee 

avustussopimukset palvelujen tuottajien kanssa. 
 
 

4.1 Toiminta 
 
Mustasaaren kunta järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä omana toimintana 

että yhdistysten kanssa tehtävin avustussopimuksin. Sopimuksissa sovitaan toimintaan 

liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. 

 

Iltapäivätoimintaa tai aamu- ja iltapäivätoimintaa (aamutoimintaa järjestetään, jos kysyntää 

on riittävästi) tarjotaan kunnan perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityiseen 

tukeen oikeutetuille 3.–6. vuosiluokan oppilaille. Toiminnan laajuus on 570 tuntia tai 760 

tuntia koulun työvuoden aikana. Toimintaa järjestetään koulupäivinä koulutuslautakunnan 

vahvistamina kellonaikoina. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syysloma, 

joululoma ja talviloma) eikä muina mahdollisina lomapäivinä. 

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa tai toimintaan soveltuvissa 

muissa tiloissa. Tilat ja välineet ovat turvallisia, ja toimintaympäristö tukee toiminnalle 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Niissä kunnan kylissä, joissa toimintaa ei järjestetä 

oman lähikoulun yhteydessä, kunta järjestää kuljetuksen toimintapaikan ja koulun välillä.  

 
Toimintaa järjestettäessä otetaan huomioon kummankin kieliryhmän tarpeet. Oppilailla on 

oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan omalla äidinkielellään (suomeksi tai ruotsiksi). Lapsen 

kielellisen ja kulttuurisen identiteetin tukemiseksi on tärkeää, että koulu ja aamu- ja 

iltapäivätoiminta muodostavat jatkumon. 

 

Ohjaajilla on oltava tehtävään soveltuva koulutus ja kykyä toimia lapsiryhmän ohjaajana. 

Tutkinto voi olla korkeakoulututkinto, opistotason tutkinto, ammatillinen perustutkinto (tai 

vastaavat aiemmat opinnot) tai näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto. Ohjaajalla voi 

olla myös muun koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä kyky toimia 

lapsiryhmän ohjaajana. 

 

Ryhmäkoko voi vaihdella, mutta 12–15 toimintaan osallistuvaa oppilasta kohti on oltava 

vähintään yksi ohjaaja. Jos oppilaita oleskelee yhtä aikaa sekä sisällä että ulkona, ohjaajia on 

oltava aina vähintään kaksi. Lapsilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön turvallisissa 

tiloissa turvallisin välinein.  

 
Toiminta noudattaa vahvistettua toimintasuunnitelmaa. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan riittävä 

välipala. 

 

 

4.2 Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 
 
Kunta ilmoittaa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, missä aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa 

järjestetään, milloin toiminta alkaa ja päättyy, miten toimintaan haetaan, miten valinta 

tapahtuu ja mitä toiminta maksaa. 

 

1. vuosiluokan oppilaat hakevat toimintaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.   
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2. vuosiluokan oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville 3.–6. vuosiluokan oppilaille hakuohjeet 

annetaan koulun kautta. 

 

Kunta pyrkii tarjoamaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa kaikille 1.–2. vuosiluokan oppilaille 

sekä erityistä tukea tarvitseville 3.–6. vuosiluokan oppilaille. Jos hakijoita on enemmän kuin 

tarjolla olevia paikkoja, 1. vuosiluokan oppilaat ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 

asetetaan etusijalle. Jäljelle jäävät paikat arvotaan 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. 

 

Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta peritään maksu, joka vahvistetaan hoidon tarpeen ja 

lainsäädännön mukaan. 

 

 

4.3 Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku 
 
Toiminnan järjestäjä laatii lukuvuosikohtaisen suunnitelman siitä, miten oppilaan kotiin ollaan 

yhteydessä, ja sopii jokaisen lähikoulun rehtorin kanssa siitä, miten koulun ja aamu- ja/tai 

iltapäivätoiminnan yhteistyö järjestetään, kuten yhteys opettajiin, erityisopettajiin, 

koulukuraattoriin ja oppilashuoltoryhmään. 

 
 

4.4 Toiminnan arviointi 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa seurataan jatkuvasti, ja toimintaa arvioidaan kunnassa sisäisesti. 

Kunta osallistuu myös ulkoiseen arviointiin. Arvioinnin keskeiset tulokset annetaan tiedoksi 

koulutuslautakunnalle. Arvioinnin avulla pyrimme parantamaan ja kehittämään aamu- ja 

iltapäivätoimintaa pystyäksemme paremmin vastaamaan lasten ja heidän perheidensä 

tarpeisiin. 

 


