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§ 154
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pilvi Torstin ynnä muiden talousarvioaloitteesta määrärahojen va-
raamisesta lähipäiväkotiperiaatteen käyttöön ottamiseen Helsingis-
sä 2019

HEL 2018-003231 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus ovat lä-
hipalveluita, joissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusope-
tuksen oppilaaksiottoalueiden yhdenmukaistaminen vahvistaa lähipäi-
väkotiperiaatteen kokonaisuutta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
la lähipäiväkotiperiaatteen suuntainen lapsen opinpolun sujuvoittami-
nen on jo aloitettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisellä 
keskustelulla, alueiden kokonaisuuksien kuvaamisella ja palveluverkko-
työnä.  

Vuonna 2017 suomenkielisistä lapsista 30 prosenttia vaihtoi päiväkotia 
siirtyessään esiopetukseen. Samana vuonna 73 prosenttia esiopetuk-
sessa olleista lapsista jatkoi saman oppilaaksiottoalueen koulussa. 
Ruotsinkielisessä esiopetuksessa lähes 100 prosenttia jatkoi esiope-
tuksen jälkeen saman oppilaaksiottoalueen koulussa. 

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha selvityshenkilön 
palkkaamiseen. Selvityksessä kartoitetaan mahdollisuudet siirtyä lähi-
päiväkotimalliin. Talousarvioesityksen mukaisen selvityksen tekeminen 
vaatii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukäytännön kuvaamis-
ta ja suunnitelman tekemistä. Muutos edellyttää palveluverkon tarkas-
telua ja kehittämistä, jossa huomioidaan yksityinen ja kunnallinen var-
haiskasvatus kokonaisuutena. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pilvi Torstin talousarvioaloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2018 
mennessä Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta määrärahojen varaa-
misesta lähipäiväkoti-periaatteen käyttöön ottamiseen Helsingissä 
2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lau-
sunnon 29.5.2018 § 112 koskien valtuutettu Pilvi Torstin aloitetta selvi-
tyksen tekemisestä lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipää-
töksissä Helsingissä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Pilvi Torstin talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


