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§ 326
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-008600 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodinjohtajan 22.7.2019 (nro 201900065) tekemästä pää-
töksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan pää-
tös 22.7.2019 (nro 201900065, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuksesta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään 
varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Nurkasta, koska huoltajien työmatkat 
hankaloittavat lapsen kuljettamista päiväkotiin ja takaisin aiheuttaen 
lapselle pitkiä hoitopäiviä sekä muutoin oikaisuvaatimuksesta lähem-
min ilmenevillä perusteilla.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Nurkasta 2.9.2019 
alkaen. Sosiaalilautakunnan 22.4.2008 (§ 123) vahvistaman sijoitta-
misperusteita koskevan päätöksen mukaan kaikille varhaiskasvatuk-
seen oikeutetuille hakijoille tehdään päätös varhaiskasvatukseen otta-
misesta huoltajien ilmoittamasta hoidon tarpeesta alkaen. Mikäli per-
heen esittämissä varhaiskasvatuspaikoissa ei ole vapaita paikkoja, 
huoltajien kanssa neuvotellaan vaihtoehdoista ja päättäjä tekee pää-
töksen sijoittamisperusteiden pohjalta. 

Päiväkoti Nurkkaan oli 21 alle 3-vuotiasta hakijaa, joilla hoidon tarve al-
koi elokuun alusta lähtien. Hakijoista 8 sai paikan. Lisäksi kahdella ha-
kijalla hoidon tarve alkoi syyskuun alusta lähtien, mutta päiväkoti Nur-
kassa ei tuolloin enää ollut vapaita paikkoja.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijoita oli enemmän kuin paikko-
ja. Valintaperusteina käytettiin edellä mainitun sosiaalilautakunnan 
vahvistamia sijoittamisperusteita, joita ovat muun muassa sisarussuh-
teet ja kulkuyhteydet. Suositusten mukaan varhaiskasvatuspaikka pyri-
tään osoittamaan HSL:n reittioppaan nopeimman kulkuyhteyden perus-
teella enintään noin puolen tunnin matkan päästä kotoa, jos se on 
mahdollista perheen toiveet, kuljettamismahdollisuudet ja lapsen tar-
peet huomioon ottaen. Kyseinen lapsi sai varhaiskasvatuspaikan päi-
väkoti Suvi-Vilppulasta Malmilta yhdessä sisaruksensa kanssa.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

.


