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§ 57
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seu-
raavan tason organisaatio

HEL 2020-002488 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta 
seuraavan tason organisaatio on 1.8.2020 lukien seuraava:

1.-9. Varhaiskasvatus ja esiopetus (9)

Varhaiskasvatus- ja esiopetusalue tuottaa päiväkotihoitoa, perhepäivä-
hoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa sekä järjestää esiopetusta ja alle kou-
luikäisten lasten kerhotoimintaa päiväkodeissa. Muutoksen jälkeen alu-
eellisia palveluita on yhdeksän (1-9).

Muutoksen jälkeen alueiden 1-3 numerointi säilyy ennallaan. Alueet 4 
ja 5 on yhdistetty alueeksi 4. Alue 6 on 5, 7 on 6, 8 on 7, 9 on 8 ja 10 
on 9.

10. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu vastaa 
kaupunkitasoisesti suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta. 

11. Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta järjestää leikkipuistoissa 
ja perhetaloissa avointa ja ohjattua toimintaa pikkulapsiperheille ja kou-
lulaisille sekä perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa 
koululaisille. Lisäksi se vastaa kehitysvammaisten ja autististen koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 24.10.2016 (§ 75) kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaation:

1.-10. Varhaiskasvatus ja esiopetus (10)

Varhaiskasvatus- ja esiopetusalue tuottaa päiväkotihoitoa, perhepäivä-
hoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa sekä järjestää esiopetusta ja alle kou-
luikäisten lasten kerhotoimintaa päiväkodeissa.

Alueellisia palveluita on kymmenen.

11. Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta järjestää leikkipuistoissa 
ja perhetaloissa avointa ja ohjattua toimintaa pikkulapsiperheille ja kou-
lulaisille sekä perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa 
koululaisille. Lisäksi se vastaa kehitysvammaisten ja autististen koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Perustelut esitetylle palvelujaolle

Aluejaot pysyvät maantieteellisesti ennallaan lukuun ottamatta alueita 4 
ja 5, jotka yhdistyvät alueeksi 4. Alueet 1-9 tuottavat päiväkotihoitoa, 
perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa sekä järjestää esiopetusta 
ja alle kouluikäisten lasten kerhotoimintaa päiväkodeissa. Esitettävä 
muutos ei vaikuta tältä osin siihen, että toimialan tavoitteena on edel-
leenkin tarjota kuntalaisille tasalaatuiset varhaiskasvatuspalvelut riip-
pumatta asuinpaikasta sekä turvata palveluverkon kehittäminen kunta-
laislähtöisesti. 

Kaupunkitasoinen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvon-
nan palvelu vastaa suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta. Ennen esitettävää 
muutosta yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta sijaitsee 
yksikkönä alueella 4. Valvonnan lisäksi palvelun tehtävänä on, kuten 
muillakin kymmenellä alueella, tuottaa päiväkotihoitoa, perhepäivähoi-
toa ja ryhmäperhepäivähoitoa sekä järjestää esiopetusta ja alle koului-
käisten lasten kerhotoimintaa päiväkodeissa. Esitetyn muutoksen jäl-
keen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu 
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muodostaa palvelukokonaisuudessa oman palvelunsa, johon ei kuulu 
edellä mainittua kunnallisen palvelun järjestämistä.

Muutoksella vahvistetaan kaupunkitasoista yksityisen varhaiskasvatuk-
sen ohjausta ja valvontaa sen organisoituessa omaksi kaupunkitasoi-
seksi palveluksi. Palveluun tulee ohjauksen ja valvonnan lisäksi var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen kaupunkitasoisia palveluja. Palveluun 
voidaan yhdistää kaupunkitason yhteisiä palveluja, joilla keskitettynä on 
lasten yhdenvertaisuutta tukeva vaikutus. Nämä voivat olla esimerkiksi 
erityisen tuen resursointiin liittyviä tehtäviä.

Helsingissä varhaiskasvatus on lähipalvelu. Esitetty organisointimalli 
tukee palvelun järjestämistä yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja vah-
vistaa palveluverkon kehittämistä koko kaupungissa sekä erityisesti 
yhdessä toimialan perusopetuksen kanssa. Muutoksessa koillisesta 
suurpiiristä muodostuu varhaiskasvatuksen alue 4 (yhdistettävät alueet 
4 ja 5), jolla on sama aluepohja koillisen perusopetuksen palvelun 
kanssa. 

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta on kaupunkitasoinen pal-
velu. Tämä varmistaa koko kaupungin näkökulman leikkipuistotoimin-
nan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen, suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin. Toimintaan esitys ei tuo muutosta.

Asia on käsitelty yhteistoiminnallisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päät-
tää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus


