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1. JOHDANTO 

 

Erityisluokkien iltapäivätoiminta on osa kunnallista iltapäivätoimintaa ja siitä vastaa 

iltapäivätoiminnan koordinaattori. Kehitysvammaisten palvelut toteutetaan 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Peruspalvelut ovat 

ensisijaiset palvelut ja erityishuoltona/vammaispalvelun perusteella myönnetyt palvelut 

toissijaiset. Kehitysvammaisten iltapäivähoito perustuu vammaisen henkilön ja hänen 

lähiyhteisönsä kanssa laadittuun palvelusopimukseen ja erityishuolto-ohjelmaan (EHO). 

Kehitysvammaisen oppilaan erityishuollon saamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti 

oppilaan sairauden, vian tai vamman perusteella.  

 

 

2. TOIMINTA-AJATUS 

 

Kunnan järjestämä erityisluokkien oppilaiden iltapäivätoiminta luo vammaisen lapsen 

vanhemmille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua työelämään. Iltapäivätoiminta 

tarjoaa laadukasta, yksilöllistä, turvallista, monipuolista sekä sosiaalista vuorovaikutusta 

edistävää toimintaa erityisluokkien lapsille ja nuorille. Kesäloman aikana järjestetään 

tarvittaessa kokopäivähoito niille oppilaille, joilla ei ole mahdollisuutta viettää lomaa 

perheidensä kanssa. Iltapäivätoiminta pohjautuu yhdessä sovittuihin arvoihin, joita ovat: 

oikeudenmukaisuus, turvallisuus sekä yksilön vastuullisuus.  

 

Erityisluokkien oppilailla on olennaisia vaikeuksia oppimisessa ja ymmärtämisessä, minkä 

vuoksi heidän toimintakykynsä jokapäiväisessä elämässä on rajoittunut ikätovereihin 

nähden. Oppilaat tarvitsevat yksilöllistä tukea, jossa otetaan huomioon kunkin 

henkilökohtaiset vahvuudet ja tuen tarpeet. Oikeanlaisen tuen avulla oppilaan 

selviytyminen omassa elinympäristössä kohenee. 

 

Iltapäivätoiminta perustuu palvelusopimukseen iltapäivätoiminnan ja vanhempien kesken. 

Sopimuksessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet. 

 

Iltapäivätoiminta tarjoaa tukea ja vastapainoa koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja 

virkistykseen. Iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon erityisoppilaan ikä ja kehitysvaihe. 

Iltapäivätoiminnassa ohjataan oppilasta mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan, jossa 

tuetaan arjessa selviytymistä, osallisuutta yhteiskuntaan liikkumalla lähiympäristössä. 
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Iltapäivätoiminta on monenlaista yksilöllistä kehitystä tukevaa toimintaa, mistä saadaan 

fyysistä ja psyykkistä mielihyvää sekä onnistumisen kokemuksia. 

 

3. TOIMINNAN TAVOITTEET 

 

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota vammaisen lapsen vanhemmille mahdollisuus 

tasavertaiseen elämään ja oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jokaista oppilasta 

kunnioitetaan, arvostetaan ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon päivittäisessä 

vuorovaikutuksessa. Tiivis ja avoin yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa luo pohjan 

lapsen pitkäjänteiselle kehityksen ja kasvun tukemiselle.  

 

Toimintasuunnitelmat ja työntekijöiden sekä oppilaiden yhdessä sopimat säännöt luovat 

pohjan ryhmien toiminnalle. Työntekijät tukevat oppilaan omatoimisuuden ja 

itsenäistymisen kehitystä. Keskeistä on päivittäisten taitojen opettelu. Oppilaiden 

keskinäistä ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta pyritään tukemaan eri toimintamuotojen 

avulla.  

 

Toiminnan tavoitteena on tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. 

Iltapäivähoidon työntekijät luovat yhdessä arvostavan ilmapiirin, jossa oppilaat voivat 

ilmaista tunteensa turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Päivittäisessä vuorovaikutuksessa 

käytetään puheen tukena pcs -kuvia, tukiviittomia, kommunikaattoreita ja kommunikaatio 

kansioita.  

 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää henkilökunnan jatkuvaa koulutusta ja ajan tasalla 

pysymistä. Tavoitteen saavuttamiseksi henkilökunnalle annetaan viikoittain viittomakielen 

opetusta, jotta vuorovaikutus oppilaiden kanssa olisi mahdollisimman monipuolista. 

Muuhun koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

4. TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Erityisluokkien iltapäivätoimintaa järjestetään Mikkolan koulun oppilaille. 

Iltapäivätoiminta on avoinna syyslukukaudella 10.8. – 21.12.2016.  

Koulujen syyslomaviikolla 42 sekä joululomalla, 21.12.16 - 9.1.17, toimintaa ei järjestetä.  

Kevätkaudella 2017 iltapäivätoiminta on avoinna 9.1. - 3.6.2017.   

Talvilomaviikolla 8 toimintaa ei järjestetä.  

Toiminta-aikamme on arkipäivisin klo 12.00- 16.30. 
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4.1. Toimintaan hakemisen prosessi 

Iltapäivä- ja loma-ajan hoitoon haetaan erillisellä hakulomakkeella maaliskuussa Mikkolan 

koulusta. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Lukuvuoden aikana 

iltapäivähoitopaikkaa tulee hakea mahdollisimman pian tarpeen ilmaantuessa.  

 

 

Erityisluokkien iltapäivätoiminta tekee oppilaan huoltajien kanssa palvelusopimuksen, 

jossa määritellään yhteiset toimintatavat, hoitoaika, matkat ja lupa tiedonsiirtoon eri 

yhteistyötahojen välillä. 

 

Huoltajan tehtävä on ilmoittaa palvelutarpeen päättymisestä iltapäivähoitoon ja 

kehitysvammahuollon palveluohjaajalle. Palveluntarve päättyy esimerkiksi paikkakunnalta 

muuton vuoksi tai perusopetuksen päättyessä.  

 

4.2. Toiminnan muotoutuminen ja ryhmät 

Ryhmät muodostetaan tilojen saatavuuden, iltapäivätoimintaan tuloajan sekä oppilaiden 

erityistarpeiden mukaan, joita ovat: 

– valvottavuus (karkaaminen, haastava käytös, aggressiivisuus ) 

– turvallisuus (oppilaiden ja henkilökunnan) 

– autettavuus (liikuntarajoitteisuus, perushoito ) 

– ohjaus (struktuurit, muu yksilö-ohjaus ) 

– perussairaudet (epilepsia, ym. ) 

– perushoito  

– autistiset piirteet (aistiherkkyydet)  

Muodostettuihin ryhmiin mitoitetaan tarvittava määrä henkilökuntaa näiden erityistarpeiden 

mukaisesti. Ryhmille tehdään toimintakaudeksi omat toimintasuunnitelmat ja 

toimintaohjeet. 

 

4.3. Henkilökunta 

Erityisluokkien iltapäivätoiminta on osa kunnallista iltapäivätoimintaa ja sen 

organisoimisesta vastaa iltapäivätoiminnan koordinaattori. Erityisluokkien 

iltapäivätoiminnan esimiehenä toimii Mikkolan koulu rehtori. Apulaisrehtori toimii 

lähiesimiehenä ja vastaa erityisluokkien iltapäivätoiminnan suunnittelusta yhdessä ja 

iltapäivätoiminnan vastaavan ohjaajan kanssa. 
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Erityisluokkien iltapäivätoiminnassa vastaavan ohjaajan lisäksi työskentelee yksi 

iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja. Ryhmissä työskentelee koulunkäynninohjaajia, jotka 

koulupäivän päätyttyä siirtyvät iltapäivätoimintaan. Lisäksi ryhmissä työskentelee 

ryhmäavustajia, joiden viikkotyöaika on 17 - 25 tuntia. 

 

Iltapäivätoiminnan vastaavaksi ohjaajaksi ja vastuuohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla 

on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen 

perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, näyttötutkintona suoritettu ammatti- 

tai erikoisammattitutkinto, koulutuksella tai kokemuksella hankittu riittävä taito toimia 

lapsiryhmän ohjaajana ja soveltuvuus tehtävään. 

 

Koulunkäynninohjaajaksi ja ryhmäavustajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on tehtävään 

soveltuva toisen asteen tutkinto tai kokemuksella hankittu riittävä taito toimia avustajana 

lapsiryhmässä ja soveltuvuus tehtävään. 

 

Erityisluokkien oppilaiden erityispiirteiden vuoksi tarvitaan jatkuvaa ammattitaidon 

kehittämistä ja ylläpitämistä. 

 

4.4. Välipala ja vakuutukset 

Toimintaan kuuluva välipala tarjotaan iltapäivähoitotilassa. Koulun keittiö valmistaa 

välipalan oppilaille. Työntekijät huolehtivat välipalatilanteen järjestelyn, käsienpesun, 

opettavat hyviä ruokatapoja ja mahdollisuuksien mukaan valitsevat oppilaista ruoka-

avustajan, joka voi olla myös mukana jälkien siivouksessa. 

 

Iltapäivätoiminta kuuluu koulujen kanssa samaan kunnan järjestämän 

tapaturmavakuutuksen piiriin. Koulusta löytyy vahinkoilmoituskaavakkeet, mitkä täytetään 

ja toimitetaan eteenpäin. Suositus on, että kaikki tapaturmat kirjataan, vaikka suurempaa 

vahinkoa ei tulisikaan. 

 

4.5. Loma-ajan toiminta 

Loma-ajan toimintaa järjestetään kesäkuussa ja elokuun ensimmäisinä viikkoina ennen 

koulun alkua. Loma-ajan hoitoon haetaan maaliskuussa kehitysvammahuollon 

palveluohjaajalta, joka tekee päätökset huhtikuussa.  

Loma-ajan toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 7.30 - 16.30 välisenä aikana. Päivän 

aikana tarjotaan lounas ja välipala. Loma-ajan päivähoitoon kuljettaminen tapahtuu 

pääasiassa oppilaan huoltajien toimesta. Loma-ajan päivähoitoon voi hakea kuljetusta. 

Loma-ajan hoitoon tehdään oma toimintasuunnitelma ja ryhmät muotoutuvat hakijoiden 

määrän selvittyä. Toiminta järjestetään iltapäivähoitotiloissa.  
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Kesäloma-ajan hoito on suljettuna heinäkuun ajan. Tarkemmat kesäloma-ajan 

aukiolopäivät selviävät maaliskuuhun mennessä.  

 

5. TOIMINTASUUNNITELMAT RYHMITTÄIN  

 

Ryhmät tekevät omat toimintasuunnitelmansa, jotka pohjautuvat ryhmässä olevien 

oppilaiden yksilöllisiin erityistarpeisiin, perheiden toiveisiin, lasten toiveisiin sekä 

henkilökunnan erityisosaamiseen. 

 

5.1. Pikkarainen 

Ryhmässä on vähäistä tukea sekä tehostettua ohjausta tarvitsevia oppilaita. 

Henkilökunnan määrän mukaan jaetaan oppilaat päivittäin eri toimintoihin ja tiloihin 

sovittujen ohjeiden mukaan.  

Iltapäivätoiminta pohjautuu kuukausi ja viikkosuunnitelmiin, joissa huomioidaan 

vuodenajat sekä juhlat. Toiminta suunnitellaan niin että päivittäin otetaan huomioon 

oppilaan vireystila sekä ikä. Oppilaita ohjataan omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen heidän 

kehitystason mukaan.  

Iltapäivätoiminnan painopisteenä on sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.  

Lapsia ja nuoria ohjataan yhteisleikkeihin, yhteiseen toimintaan ja huomioimaan toisensa. 

Motorisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään liikunnan, pelien sekä kädentaitojen 

myötävaikutuksella. Ulkoillessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus omaan leikkiin ja 

toimintaan.  

 

5.2. Linnunrata 

Koulupäivä on monelle oppilaalle raskas ja vaatii paljon voimavaroja. Iltapäivätoiminnan 

tavoitteena on olla rentouttavaa ja stressitöntä ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja ylläpitää 

oppilaiden toimintakykyä sekä tarjota mahdollisuuksia oppia uusia asioita. Heitä ohjataan 

ikätasoiseen, monipuoliseen toimintaan. On tärkeää tarjota onnistumisen kokemuksia ja 

tukea näin itsetunnon kehitystä. 

Toiminnan tavoitteena on tukea oppilaiden itsenäistymistä ja oma-aloitteisuutta. 

Harjoittelemme päivittäisiä taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan elämässään, kuten 

keittiötöitä välipalan yhteydessä. Asiointia ja liikenteessä liikkumista harjoittelemme 

käymällä kävelyretkillä, kirjastossa, kaupassa ja kahvilassa.  

Osan ryhmän toiminta muodostuu perushoidosta ja olemassa olevan toimintakyvyn 

tukemisesta sekä on mahdollisuus levätä päivän aikana. Toiminta on vapaamuotoista 

kuten, musiikin kuuntelua, pelaamista, ulkoilua, lukemista, muovailua, huovuttamista, 

rakentelua ja kädentaitojen harjoittamista. 

Toiminnassa pyritään siihen, että oppilaiden kesken syntyy vuorovaikutusta ja 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että jokaiselle oppilaalle 
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riittää aikaa ja jokainen tulee huomioiduksi omana persoonana. Myös sanallisen ilmaisun 

tukeminen on keskeistä. 

Vuorovaikutuksen tukena käytetään kuvia ja kommunikaatiokansioita. Kuvia käytetään, 

jotta oppilaat oppisivat ennakoimaan tulevaa sekä oppisivat kuvilla pyytämään haluamiaan 

asioita. Myös siirtymätilanteissa kuvat helpottavat joidenkin oppilaiden elämää. 

 

5.3.Pluto (Sipoo) 

Ryhmässä on apuvälineitä ja hoitotoimenpiteitä tarvitsevia oppilaita sekä tehostettua ja 

yksilöllistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

Oppilaista osalla on liikuntarajoitteita ja siksi he tarvitsevat apua kaikissa päivittäisissä 

toiminnoissa. Kaikkien oppilaiden kohdalla pyritään omatoimisuuteen.  

Vuorovaikutuksen tukena käytetään kuvia ja kommunikaatiokansioita. Kuvia käytetään, 

jotta oppilaat oppisivat ennakoimaan tulevaa sekä oppisivat kuvilla pyytämään haluamiaan 

asioita. Myös siirtymätilanteissa kuvat helpottavat joidenkin oppilaiden elämää. 

 

6. TIEDONKULKU JA YHTEISTYÖ 
 

Laadukas iltapäivätoiminta perustuu sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun kodin, koulun 

sekä iltapäivätoiminnan välillä. 

 

Yhteistyö koulun kanssa tapahtuu päivittäin oppilasta tuotaessa, neuvotteluissa opettajien 

kanssa ja osallistumalla tarvittaessa Hojks -keskusteluihin. Yhteistyötä tehdään myös 

oppilaiden terapeuttien kanssa.  

 

Palvelusuunnitelmaa tehtäessä tavataan oppilaan perhe ensimmäistä kertaa. Yhteistyö 

kodin ja iltapäivätoiminnan välillä tapahtuu koulun reissuvihkoon ja puhelimen, 

sähköpostin sekä päivittäisten hakutilanteiden yhteydessä. Perheille järjestetään vuosittain 

glögi-ilta ja loma-ajan hoidossa vanhempien aamukahvit. Henkilökunnalla on mahdollisuus 

osallistua koulun vanhempainiltoihin ja juhliin. 

 

 

 

7. KRIISISUUNNITELMA 

 

Erityisluokkien iltapäivätoiminnan kriisisuunnitelma perustuu Tuusulan kunnan valmius- ja 

pelastussuunnitelmaan.  
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Lukuvuoden alussa päivitetään iltapäivätoiminnan kriisi- ja pelastussuunnitelma. Uudet 

työntekijät perehdytetään näihin suunnitelmiin ensimmäisten työviikkojen aikana.  

 

Erityisluokkien iltapäivätoiminnassa vastaava ohjaaja kartoittaa ja tarkistaa jokaisen 

ryhmän käytössä olevan tilan riski- ja vaaratekijät ja tekee raportin, jonka perusteella 

vaaratekijät korjataan mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Poistumisharjoitukset 

järjestää Mikkolan koulu ja iltapäivätoiminta osallistuu niihin.  

 

8. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA 

 

Toiminnan sisällön arviointi on jatkuvaa ja sitä tekevät kaikki työntekijät. Erityisluokkien 

iltapäivätoiminnassa vastaava ohjaaja tekee toiminnasta laajemman arvioinnin, joka 

sisältää palvelun laadun ja sen riittävyyden sekä toiminnan järjestämisen, kehittämistyön 

ja taloudellisuuden arvioinnin. Henkilöstön hyvinvoinnin, motivoituneisuuden, työpaikan 

ilmapiirin, yhteistyön sekä tiedottamiseen liittyvät arvioinnit tehdään koulun kanssa 

yhteistyössä. Arvioinnin palaute tiedotetaan iltapäivätoiminnan koordinaattorille. 

 

Palautetta saadaan ja otetaan vastaan päivittäin vanhempien kanssa käydyissä 

keskusteluissa, reissuvihkoon välityksellä, puhelimitse ja sähköpostilla. Palaute käsitellään 

mahdollisimman pian iltapäivätoiminnan palavereissa. Myös lapsilta tullut palaute 

huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Toimintaa arvioidaan ja seurataan lisäksi 

asiakaskyselyillä, käyttöastetilastoinnilla, henkilökunnan määrän tilastoinnilla sekä 

toimintakertomuksilla. 


