1 (2)

9.12.2020

Vastaus vammaisneuvoston esitykseen vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä
loma-ajan hoito

Selostus
Vammaisneuvosto esittää, että lautakunta ottaa joulukuun kokouksessa käsittelyyn vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon. Vammaisneuvostolle
on tullut useampia yhteydenottoja, joissa vammaisten lasten iltapäivähoitoa
ei ole jatkettu kevätlukukaudelle. Osa perheistä on saanut palvelun kotiin,
koska lapsi ei pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen hoitoon.
Koululaisten iltapäivätoiminta sekä aamu- ja iltapäivähoito
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista toimintaa,
jossa noin 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset palveluntuottajat tai koulut kaupungin omana toimintana. Iltapäivätoimintaa voivat hakea 1-2 luokkien oppilaat sekä erityisen tuen oppilaat. Toiminta pääosin suunnattu 1.-2. luokkalaisille, 3. luokkalaisia mukana
on noin 40 lasta. Yhteensä suomenkielisen opetuksen iltapäivätoiminnassa
on noin 5000 lasta. Kaupungissa on yli 70 iltapäivätoimintaa tarjoavaa paikkaa. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii
maksuttomia koulun omia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää
harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa.
Erityisryhmien aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen
voimassa oleva päätös aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan järjestämisestä perusopetuksen ajan. Arviointi ja päätös palvelusta tehdään Vammaispalveluissa. Huoltajat hakevat palvelupäätöstä Espoon kaupungin vammaispalveluista. Palvelupäätös toimii tilauksena opetustoimelle hoidon toteuttamisesta. Palvelun piirissä on n. 400 lasta.
Joillekin lapsille on poikkeuksellisesti vammaispalveluista aiemmin myönnetty vammaispalvelulain mukaista iltapäivähoitoa kotiin tulevana hoitoapuna määräaikaisella päätöksellä. Tarve lyhennetyn koulupäivän jälkeiseen iltapäivähoitoon on Espoossa tunnistettu, mutta perusteita myöntää jatkoa iltapäivähoitoon kotiin tuotavana palveluna ei ole. Erityishuoltolain tai
vammaispalvelulain mukaisesti Espoossa järjestettävä aamu- ja/tai iltapäivähoito on tarkoitettu kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille lapsille, jotka
vammansa, huoltajien työssäkäynnin tai muun erityisen syyn vuoksi eivät
pysty olemaan yksin kotona ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen.
Aamu- ja/tai iltapäivähoito on ryhmämuotoista toimintaa. Hoitoa toteutetaan
pääsääntöisesti niiden koulujen tiloissa, joissa on lievästi kehitysvammaisten, vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen oppilaiden erityisluokkia.
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Tulevaa kehittämistä
Espoossa on tunnistettu, että kaikki iltapäivätoimintaa hakemaan oikeutetut
eivät sitä voi hyödyntää, koska lapsi ei pärjää ryhmässä tai kokonaiskuormitus tulee liian suureksi. Vammaispalvelujen järjestämää iltapäivähoitoa ei ole
suunnattu psyykkisesti sairaille lapsille. Perhe- ja sosiaalipalvelut on yhdessä suomenkielisen opetuksen kanssa suunnitellut tulevalle vuodelle pilottia, jossa sairaalakoulusta järjestetään jalkautuvaa palvelua lapsen koulun
iltapäivätoimintaan. Lisäksi sairaalakouluun on suunniteltu ns. huilipaikkatoimintaa, jossa lapsi voisi koulupäivän jälkeen olla turvallisesti. Suunniteltujen palveluiden on arvioitu paitsi edistävän lapsen turvallista iltapäivää ja
vanhempien työssäkäyntiä, myös tukevan psyykkisesti sairaan lapsen kuntoutumista ja mahdollisuutta palata myöhemmin takaisin omaan kouluunsa.
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