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Selvitys lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Hel-
singissä 2019

“Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jo-
kapäiväisessä elämässä. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun us-
kaltaa kävellä, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja tietyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee 
kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän.”

“Eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Helsinki tavoittelee 
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.” 

“Helsingissä vahvistetaan lasten ja nuorten palveluketjua perustasolla, kuten lähineuvolassa, päiväko-
dissa, perheneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, koulussa, nuorisotyössä, terveyspalveluissa ja las-
tensuojelussa. Neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu 
kaikkialla kaupungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle.” 

“Helsinkiläisillä on tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus 
ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita.”

Kaikki edellä siteerattu on poimittu Helsingin strategiasta: Maailman toimivin kaupunki – Helsingin 
kaupunkistrategia 2017–2021.

Tämä valtuustoaloite perustuu ajatukseen siitä, että lasten koulupolku on kokonaisuus, joka alkaa päi-
väkodista ja päättyy toisen asteen tutkintoon. 

Vahva lähikoulupolku, joka alkaa jo varhaiskasvatuksesta, tukee lasten ja nuorten tasa-arvoista koulu-
tusta ja samalla vahvistaa yhteisöjä kaupunkien sisällä. Lähipäiväkodit ja lähikoulut voivat muodostua 
yhä enemmän kaupunkien sisälle rakentuvien kylän kaltaisten yhteisöjen keskuksiksi. Ne ovat sekä 
fyysisiä yhteisiä paikkoja että ihmisten verkostoja.

Lähipäiväkoti on tärkeä myös perheiden arjen sujuvuuden kannalta ja mahdollistaa pienten lasten 
vanhempien työssäkäyntiä.

Nykyisellään kaupunki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan 
sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole.

Kaupunki tarjoaa alakoulun aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppi-
laaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun. 
(https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/)

Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunki selvittää vuoden 2018 aikana, mitä tarkoittaisi 
ja vaatisi, jos kaupunki jatkossa olisi velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella eli 
samoja oppilaaksiottoalueita noudatten kuin perusopetuksessa tehdään. Lähes kaikilla peruskoulujen 
oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittami-
nen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä.

Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi myös turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaih-
totarpeet esikouluun siirryttäessä. Nykyisellään useat lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia esikoulun 
alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmälläpitäen oman oppilasalueen päiväkodis-
sa. Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja 
kuormittava siirtymä.

Esitämme, että asia selvitetään niin, että lähipäiväkoti-käytäntöön olisi mahdollista siirtyä alkaen 
vuonna 2019. Selvityksessä pohditaan toteuttamisen erilaisia vaihtoehtoja. Asiaa tarkastellaan niin, 
että huomioidaan myös perheen erityistilanteesta kuten esimerkiksi vuorotyö, vuoroasuminen jne tar-
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vittavia poikkeamisperusteita.
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