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Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteerit

Ehdokkaat ilmoittavat hakemuksessaan, mille koululle tai minkä koulun yhteyteen he hakevat
palveluntuottajaksi. Kunta järjestää iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana usealla koululla, joten
ulkopuolisten palveluntuottajien toiminta sijoitetaan täydentämään kunnallista palveluntuotantoa tai
sijoitetaan pääsääntöisesti niihin toimipaikkoihin, joissa ei ole kunnallista palveluntuotantoa.
Palveluntuottajalla on velvollisuus järjestää itse tila toimintaa varten. Jos korkeimman pistemäärän
saanut ehdokas hakee useampaan kuin puoleen niistä yksiköistä, joita kyseisellä
oppilaaksiottoalueella on tarjolla, ja alueelle on hakenut useampia ehdokkaita, tullaan pyrkimään
siihen, että alueelle otetaan muitakin palveluntuottajia. Näin ollen yksi palveluntuottaja ei voi saada
toiminnalleen enempää kuin puolet alueen yksiköistä, jos useampia hakijoita on tarjolla.

Ehdokkaat asetetaan järjestykseen oheisen pisteytysmallin mukaan. Eniten pisteitä saanut valitaan
sopimuskumppaniksi.

Valintakriteerit: (xx pistettä, jos toteutuu)

- ehdokkaan järjestämä iltapäivätoiminta on saanut asiakkailta / muilta yhteistyötahoilta hyvää
palautetta ja ehdokas pystyy esittämään ko. palautteet à 2 pistettä

- ehdokas on järjestänyt perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa aikaisempina
lukuvuosina à 1 piste / lukuvuosi, enimmäispistemäärä 3 pistettä.

- ehdokkaalla on edellytykset järjestää henkilöstömitoitus parempana (suurempana) kuin on
vähimmäisvaatimuksena (13-15 lasta / ohjaaja)à 3 pistettä

- ehdokkaan henkilöstön koulutus on parempi (suurempi) kuin on vähimmäisvaatimuksena *à
2 pistettä

- ehdokkaan yhteyshenkilöllä on mahdollisuus olla aktiivisesti yhteydessä kunnan
iltapäivätoiminnan suunnittelijaanà 1 piste

- ehdokas pystyy osoittamaan tuottamansa iltapäivätoiminnan laadukkuuden à 2 pistettä

- ehdokkaalla on erityinen valmius ja osaaminen tuen tarpeisten lasten iltapäivätoiminnan
toteuttamiseen.à 3 pistettä

- ehdokas pystyy järjestämään iltapäivätoimintaa erilaisissa, monipuolisissa puitteissa
(tarvittaessa esimerkiksi ulkoilukerhona)à 2 pistettä

- ehdokkaan iltapäivätoiminnan toimintatavat ja sisältö soveltuvat erityisesti koulun
toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön, esim. eri kulttuuriryhmät, koulun painotteisuus, jne.
à 3 pistettä

* palveluntuottajalla tulee olla alalle koulutettu henkilökunta tai henkilöitä, joilla on aikaisempi kokemus
koululaisten iltapäivätoiminnasta eli vahva ammatillinen osaaminen. Toiminnasta vastaavan ohjaajan on
täytettävä asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset (Asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 1998/986). Kaikilla ohjaajilla on oltava riittävä taito toimia lapsiryhmän ohjaajana.
Kullakin iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee kaikessa iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka
täyttää asetuksen 9 a §:n (115/2004) säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Edellä mainittu pätee myös
sijaisjärjestelyissä.



Mikäli kahdella tai useammalla ehdokkaalla on tasapisteet, asetetaan ehdokkaat
paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuka on saanut pisteitä seuraavissa valintakriteereissä
seuraavassa järjestyksessä:

1. ehdokkaan iltapäivätoiminnan toimintatavat ja sisältö soveltuvat erityisesti koulun
toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön, esim. eri kulttuuriryhmät, koulun painotteisuus, jne.

2. valmius ja osaaminen tuen tarpeisten lasten iltapäivätoiminnan toteuttamiseen

3. henkilöstömitoituksen paremmuus

Mikäli ehdokkaiden pisteisiin ei synny eroa näiden painotusten jälkeen, sopimuskumppani valitaan
arpomalla.


