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Tampereen kaupungin koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan
järjestämisen periaatteet

Perusopetuslain 8 a luvun 48 b §:ssä (1998/628) määritellään koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet, jotka toimivat
lähtökohtana Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnalle.
Kaupunki järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa omana Eppu kerhotoimintana sekä antamalla avustusta yksityisille aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestäjille.
1. Kaupungin omaa Eppu -kerhotoimintaa sekä yksityisten järjestämää
aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Opetushallituksen vahvistamat
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, sekä Tampereen
kaupungin Eppu -kerhojen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelma. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut
toiminnan tueksi laatukriteerit.
Kaupungin Eppu -kerhotoiminnan ja yksityisten toimijoiden keskinäisestä
yhteistyöstä ja koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä on laadittu
pelisäännöt.
2. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti koulujen tiloissa.
Yksityiset toimijat voivat järjestää toimintaa myös omissa tiloissaan. Jos
toimintaa poikkeuksellisin osin tai kokonaan toteutetaan koulutilojen
ulkopuolella, kaupunki ei maksa korvausta tilojen käytöstä. Tilojen tulee
olla turvalliset ja täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset.
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3. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen
otetuille tai siirretyille oppilaille seuraavin perustein:
Lukuvuoden alusta lapselle voidaan myöntää paikka aamu- ja
iltapäivätoiminnan ryhmään, jos siihen on välttämätön, huoltajan
työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy
edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija
esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin. Tampereen kaupunki
lähettää asiakkaalle ilmoituksen kielteisestä päätöksestä.
Ryhmiä muodostettaessa etusijalla ovat 1. -luokan oppilaat sekä
erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat.
4. Koululaisten aamu -ja iltapäivätoimintaan haetaan pääsääntöisesti
sähköisesti kerran vuodessa. Kerhopaikka myönnetään lähtökohtaisesti
kaikille hakukriteerit täyttäville hakutoiveen mukaisesti. 30.4. jälkeen
hakeneille tarjotaan kerhopaikkaa koulupolulta vapaiden paikkojen
puitteissa. Koulujen keskeytysaikoina toimintaa ei lähtökohtaisesti
järjestetä. Päivystyshoito järjestetään koulujen loma-aikoina erityislapsille pois
lukien kesäaikana viikot 29 ja 30, sekä joululoman aikaan joulun ja uuden vuoden
väliset arkipäivät.

5. Huoltajan tulee peruuttaa iltapäivätoimintapaikka, mikäli lapsi ei
päätöksenteon jälkeen tarvitse paikkaa. Mikäli huoltaja irtisanoo paikan
31.7. jälkeen, irtisanominen tulee voimaan ja asiakasmaksun
maksuvelvollisuus päättyy irtisanomiskuukauden loputtua. Irtisanominen
tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.
6. Iltapäivätoimintapaikka osoitetaan koko lukuvuodeksi huoltajan
hakemuksessa ilmoittaman palveluntarpeen mukaisesti. Huoltaja voi
kirjallisella ilmoituksellaan muuttaa valittua palveluntarvetta suuremmaksi
koska tahansa lukuvuoden aikana. Palvelutarpeen muuttaminen
pienemmäksi tapahtuu syyslukukaudella 31.8. mennessä ja
kevätlukukaudella 31.1. mennessä. Asiakasmaksu peritään koko
lukukaudelta valitun palvelutarpeen mukaan.

7. Iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jota järjestetään
pääsääntöisesti 15- 30 lapsen ryhmissä. Iltapäivätoiminnan henkilöstön
kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
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annetun asetuksen mukaisesti. Jokaista alkavaa 15 lasta kohden, tulee olla
vähintään
yksi
ammattitaitoinen
ohjaaja.
Jokaisessa
iltapäivätoimintayksikössä palveluntuottajalla tulee olla yksi nimetty
vastuuohjaaja.
8. Aamutoimintaa järjestetään klo 8.00 -10.00, mikäli aamukerhon
tarvitsevia lapsia on vähintään kymmenen. Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00 ja päättyy klo 17.00. Oppilashuollollisin perustein lapselle voidaan
tarjota aamutoimintaa esiopetuksen yhteydessä klo 7.00 - 8.00. Lapsen
aamuhoidon tarve käsitellään oppilashuoltoryhmässä.
9. Lautakunta päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
asiakasmaksuista. Iltapäivätoiminnasta ei voida periä asiakasmaksujen
lisäksi muita maksuja. Mikäli kaupungin ao. viranhaltija on myöntänyt
huoltajalle maksuvapautuksen koko asiakasmaksusta, maksua ei peritä.
Mikäli maksuvapautus on osittainen, peritään asiakkaalta asiakasmaksun ja
maksuvapautuksen suuruuden välinen erotus.
10. Yksityisille palveluntuntuottajille maksettavasta avustuksesta päättää
lautakunta. Avustusta maksetaan lapsimäärän mukaan kaksi kertaa
vuodessa.

