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Varhaiskasvatuspaikkatakuun toteuttaminen alueellisesti

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on laadukas lähipalvelu, jossa lapsen opinpolku toteutuu varhaiskas-
vatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. 
Peruskoulujen osalta lapsille taataan lähikoulupaikka. Sen sijaan osa pienemmistä lapsista vanhempi-
neen joutuu matkustamaan kauas. Päivittäinen matka-aika päiväkodin ja kodin välillä voi pahimmil-
laan olla useamman tunnin. Epävarmuus päiväkotipaikan saamisesta voi olla työnsaannin esteenä tai 
lykätä töihin paluuta. 

Helsingin kaupunki on lisännyt lapsimäärän kasvaessa suuren määrän päiväkotipaikkoja ja suuri osa 
lapsista saa päiväkotipaikan kodin läheltä tai kohtuullisen välimatkan päästä. Siten alueellisen lähivar-
haiskasvatuspaikan tarjoaminen ei olisi laajuudeltaan mahdoton tehtävä, mutta edellyttää joustavam-
pia ennakointimalleja ja resursseja. 

Vaihtoehtoisesti alueelliseen päiväkotipulaan on esitetty palvelusetelimallin käyttöönottoa ja laajem-
paa yksityisten palveluntarjoajien käyttöä. Palvelusetelimallin haasteeksi jää kuitenkin Opetusalan 
Ammattijärjestö OAJ:n esiin nostama periaatteellinen kysymys siitä onko perusteltua, että voitonta-
voittelu varhaiskasvatuksessa on ylipäätään mahdollista. Peruskoulutuksessa tuotot sijoitetaan takai-
sin toimintaan, lasten hyväksi. Näin toimivat julkisella rahalla toimivat säätiömuotoiset yksityiskoulut-
kin, koska laki ei salli voitonjakamista ulos kouluista ulkopuolisille sijoittajille. 

Kaupunki pystyy järjestämään lähikoulupaikan oppilaille. Seuraavana askeleena tulisi tarjota varhais-
kasvatuspaikkatakuu kohtuullisen välimatkan ja -ajan päästä. Joustavien tilamallien kuten paviljonki-
päiväkotien käyttöönottoa sekä mahdollisuuksia lisätä perhepäivähoitoa etenkin pienempien lasten 
osalta osana ratkaisua voidaan selvittää. Työssä voidaan hyödyntää Helsingin kaupungin digitalisoin-
tihanketta ja sen kehittämää ennakoivaa tietoa tarpeista ja muuttoliikkeistä. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki toteuttaa alueellisen varhaiskasvatuspaikan ta-
kuun lähipäiväkotiperiaatetta vahvistaen. Alueellisen varhaiskasvatuspaikan määrittämisessä selvite-
tään, kuinka monen kuukauden kuluttua päiväkotipaikan hakemisesta paikka tarjotaan, ja millä kilo-
metrietäisyydellä lapsi saa päiväkotipaikan. 
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