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§ 302
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Sydänmaan valtuustoaloitteesta koululaisten ilta- ja yö-
hoidon järjestämiseksi

HEL 2019-005020 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Helsingissä koululaisille järjestään monenlaisia mahdollisuuksia iltapäi-
vätoimintaan koulujen, leikkipuistojen ja järjestöjen tuottamina vaih-
toehtoina. Alkuopetusikäisistä lapsista 80 prosenttia osallistuu koulun 
toiminta-ajan ulkopuoliseen iltapäivätoimintaan.

Varhaiskasvatuslain 13 §:n mukaisesti: ”Vuorohoitoa järjestetään iltai-
sin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai per-
hepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa 
laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan 
työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi”.

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvol-
lisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä 
vanhemmat lapset.

Helsingissä kuusi päiväkotia tarjoaa varhaiskasvatusta ja hoitoa ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Päiväkodit sijaitsevat Rastilassa, 
Puotinharjussa, Malmilla, Kalasatamassa, Kampissa ja Pohjois-Haa-
gassa. Tämän lisäksi Helsingissä on illalla auki olevia (ma-pe klo 6.15–
22) päiväkoteja neljä ja ne sijaitsevat Latokartanossa, Huopalahdessa, 
Tapulikaupungissa ja Herttoniemessä. 

Ilta- ja yöhoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä järjestetään varhais-
kasvatuksessa lapsille, joilla on säännöllinen tarve huoltajien päivätyös-
tä poikkeavien työaikojen tai opiskelun vuoksi. 

Pienten koululaisten kohdalla ilta- ja yöhoidossa tulee ottaa huomioon 
monta hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää näkökulmaa. Vuorohoito 
on lähtökohtaisesti suunniteltu pienten lasten tarpeita ajatellen. Sitä jär-
jestetään keskitetysti, jolloin välimatkat kodin, koulun ja päiväkodin vä-
lillä muodostuvat pitkiksi ja kouluikäinen lapsi joutuisi olemaan kaukana 
omasta kaveri- ja elinpiiristään. 

Koululaisten ilta- ja yöhoidon tarve on asia, johon tarvitaan tarkempaa 
selvitystä. Tulee arvioida mikä olisi pienten koululaisten kannalta paras 
mahdollinen ratkaisu ja hoitomuoto ja kuinka ilta- ja yöhoito saataisiin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 2 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/29
27.08.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

tarvittaessa järjestettyä lähellä lapsen kotia ja koulua. Samalla selvite-
tään onko yksityisiä tahoja, jotka järjestävät ilta- ja yöhoitoa. 

Syksyn 2019 aikana tehdään selvitys koululaisten ilta- ja yöhoidon jär-
jestämisestä ja mallin aiheuttamista kustannuksista. Mahdollisesta pilo-
toinnista keväällä 2020 aiheutuviin kustannuksiin ei ole varauduttu ta-
lousarvioesityksessä 2020. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 30.9.2019 mennessä valtuutettu Mikko Särelän ja 12 muun 
valtuutetun tekemään aloitteeseen: Vuorotyöläisten lapsilla pitää olla 
oikeus turvallisiin hoitajiin vanhempien tehdessä töitä. Ruotsissa perhe 
voi saada hoitajan kotiin illaksi ja yöksi, vastaavaa mallia voisi pilotoida 
myös Helsingissä. Vaihtoehtona on myös lapsiperheiden kotipalvelun 
laajentaminen koskemaan vanhempien ilta- ja yötyöaikaa tai päiväko-
tien vuoropäivähoidon kaltaisen mallin laajentaminen koskemaan myös 
1.-2. luokkalaisia. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Helsingissä 
käynnistetään selvitys ilta- ja vuorotyöläisten lasten iltahoidon mahdol-
lisuudesta sekä pilotoidaan lasten hyvinvoinnin näkökulmasta sopivin 
malli kokeiltavaksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


