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JÄMSÄN KAUPUNGIN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 
LUKUVUOSI 2022 - 2023 
 
Toiminnan perusteet 
  
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetus- lain 48 a § 3 momentin ja 
Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaisesti.  
 
Iltapäivätoimintaan hakevat lapset valitaan yhdenvertaisilla perusteilla. Toiminnan lähtökohtana 
on tarjota lapselle turvallinen kasvu- ympäristö sekä ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen.  
 
Jämsän kaupunki ei järjestä aamutoimintaa lukuvuonna 2022–2023. 
  
 
Tavoitteet  
 
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä 
luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestä-
misessä ja toteuttamisessa mukana olevia.  
 
Tavoitteeseen pyritään  
1. tukemalla kodin ja koulun kasvatustyötä  
2. tukemalla lapsen hyvinvointia, tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä  
3. tukemalla lapsen eettistä kasvua  
4. edistämällä osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
  
 
Sisältö  
 
Iltapäivätoiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. 
Iltapäivätoiminta on suunnitelmallista. Toiminnan ohjaajat laativat suunnitelman, jonka 
iltapäivätoiminnan koordinaattori hyväksyy. Suunnitelma liitetään osaksi koulun toi-
mintasuunnitelmaa.  
 
Iltapäivätoiminnan tarkka sisältö määräytyy toimipisteen resurssien ja olosuhteiden mukaan. 
Toiminta pitää sisällään mm. liikkumista, ulkoilua, leikkiä, askartelua sekä läksyjen tekoa.  
 
Iltapäivätoiminnassa on joka päivä vähintään yksi tunti liikuntaa/ulkoilua. Jokaiselle lapselle 
tarjotaan välipala. Iltapäivätoiminnassa pyritään myös luomaan lapselle mahdollisuus lepoon ja 
rauhoittumiseen.  
 
Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi voi lähteä kotiin itsenäisesti ainoastaan huoltajan luvalla. Jos 
lupaa ei ole, kotimatkalle voi lähteä huoltajan tai hänen valtuuttamansa täysi-ikäisen henkilön seu-
rassa. Lapset ulkoilevat iltapäivätoiminnan ohjaajien valvonnassa.  
 
Jokainen iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi on vakuutettu toiminnan järjestäjän (sivistystoimi) 
puolesta.  
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Hakeminen ja valintaperusteet  
 
Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan siitä koulusta, jossa lapsi muutenkin opiskelee. 
Koulukuljetusetuus ei kuulu iltapäivätoimintaan. Huoltajat huolehtivat iltapäivätoiminnan 
jälkeisestä kotimatkasta.  
 
Paikkoja iltapäivätoimintaan voi hakea hakuaikana Wilma-ohjelman kautta tai lomakkeella, joita 
saa Jämsän kaupungin sivistystoimesta, iltapäivätoimintaa järjestäviltä kouluilta ja kaupungin 
internet-sivuilta. Hakulomake palautetaan allekirjoitettuna iltapäivätoiminnan koordinaattorille. 
Hakuajan jälkeen voi iltapäivätoimintapaikkaa hakea em. lomakkeella. 
  
Mikäli iltapäivätoimintaan on määräaikaan mennessä tullut enemmän hakijoita kuin paikkoja on 
tarjolla, pyritään paikka järjestämään ensisijaisesti ensimmäisen luokan oppilaille. 
  
Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kirjeellä hakuajan jälkeen. Mikäli määräaikaan mennessä 
yksittäiseen iltapäivätoimintaryhmään ei ole riittävästi hakijoita (vähintään 15), kyseistä 
iltapäivätoimintaryhmää ei lukuvuoden alussa perusteta. Jos hakijoita on yli 15, pyritään 
Opetushallituksen suosituksen mukaisesti siihen, että kaikki hakijat saavat iltapäivätoimintapaikan. 
  
Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätoiminnassa 
 
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen 
tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.  
Opetushallituksen laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaan 
saama tuki voidaan jakaa yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Ne ovat laajuudeltaan ja kes-
toltaan erilaisia tukiratkaisuja. Iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa 
oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. 
  
Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja 
iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. 
  
 
Iltapäivätoimintamaksu  
 
Iltapäivätoiminnan maksuissa ja maksukäytänteissä noudatetaan sivistyslautakunnan päätöstä 
(14.10.2021 § 117 290/02.05.00/2021).  Kuukausimaksu on 135 euroa. 
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet 
maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja 
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva 
poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.  
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta.  
 
Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän 
kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä. 
 
 
 
 
 
 



     
  Jämsä  3 (4) 
    Sivistystoimi  
    09.05.2022 
  
        
  
 

 

Iltapäivätoiminnan tulorajat 1.8.2022 
 
Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jota liittyvät muutoksiin 
huoltajan elatusvelvollisuudessa, toimeentuloedellytyksissä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia 
näkökohtia. Alennus on suuruudeltaan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa, 
lähinnä sosiaali- ja terveystoimialalta. 
 
Iltapäivämaksujen maksuvapauden tulorajat noudattelevat varhaiskasvatuksen tulorajoja.  
 
Sivistyslautakuntaa käsittelee tulorajoja ja niiden perusteita kokouksessaan 28.4.2022. Alla ko. 
asiakohdassa esitetyt tulorajat: 
  
Tulorajat ovat 1.8.2022 alkaen: 
 
 Perheen koko Tuloraja 1.8.2021 

euroa / kk 
Tuloraja 1.8.2022  
euroa / kk 

2 2 798 2 913  
3 3 610 3 758  
4 4 099 4 267 
5 4 588 4 777 
6 5 075 5 284 
 
Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 
korotetaan 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Maksuvapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on huoltajien palkkatiedot 
liitteenä. Maksuvapautuksen myöntää sivistystoimen taloussihteeri Anita Lahtinen (os. Keskuskatu 
17, 42100 Jämsä, puh. 040 847 1070, anita.lahtinen@jamsa.fi).  
 
Toiminta-aika  
Iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukukausirytmiä. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivien 
aikana klo 12.00–16.00.  
 
Toimipaikat ja ryhmien muodostuminen 
 Iltapäivätoimintaryhmän perustamisen edellytyksenä on vähintään 15 hakijaa. Ryhmät 
muodostuvat siten, että yksi (1) ryhmä muodostuu 15–29 lapsesta, kaksi (2) ryhmää 30–44 
lapsesta jne.  
 
Lukuvuoden 2022–2023 iltapäivätoimintaan oli hakijoita yhteensä 99.  
 
Hakijat jakaantuivat kouluille seuraavasti: 
Koulu: Hakijamäärä: 
Juokslahden koulu 3 hakijaa 
Kaipolan koulu  15 hakijaa 
Korven koulu 36 hakijaa 
Kuoreveden koulu 4 hakijaa 
Länkipohjan koulu 1 hakija 
Jämsänjoen yhtenäiskoulu 26 hakijaa 
Jämsänjoen yhtenäiskoulun erityisryhmien iltapäivätoiminta 
 

14 hakijaa 
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Hakijamäärän perusteella iltapäivätoimintaryhmän perustuvat lv. 2022–2023 Kaipolan koululle (1 
ryhmä), Korven koululle (2 ryhmää) ja Jämsänjoen yhtenäiskoululle koululle (1 ryhmä sekä 1 eri-
tyisryhmä).   
 
 
Vastuuhenkilöt  
 
Iltapäivätoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa sivistystoimi. Toiminnan toteuttajina 
ovat tehtävään soveltuvan koulutuksen saaneet henkilöt (esim. koulunkäynninohjaaja, lähihoitaja, 
iltapäivätoiminnan ohjaaja).  
 
Iltapäivätoimintaan osallistuvat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joilla on henkilökohtainen 
avustaja, ovat oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun myös iltapäivätoiminnassa. 
  
Iltapäivätoimintaa koordinoi Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori. Mikäli 
iltapäivätoiminnassa on samalla koululla useita ryhmiä, valitaan yksi ohjaajista vastuuohjaajaksi. 
  
 
Yhteistyötahot  
 
Iltapäivätoiminta on kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään 
toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Iltapäivätoiminnan ohjaajilla ja lasten huoltajilla tulee olla 
toistensa yhteystiedot. 
  
Yhteistyötä pyritään lisäämään myös muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tahojen 
kanssa. Näitä ovat esimerkiksi eri- laiset seurat, järjestöt ja yhdistykset. 
  
Arviointi  
 
Iltapäivätoiminnan asiakasperheet voivat arvioida toimintaa lukuvuoden lopussa kirjallisesti. Näin 
pyritään varmistamaan iltapäivätoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Sivistystoimi osallistuu 
palveluntuottajana myös ulkopuoliseen arviointiin toiminnan osalta. Arviointien keskeiset tulokset 
julkistetaan. 
  
 
Jämsässä 09.05.2022 
 
Juha Damskägg, johtava rehtori 
puh. 040 8361604 
 
Minna Kinnunen, perusopetuksen rehtori,  
iltapäivätoiminnan koordinaattori, puh. 040 524 7298 


