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§ 150
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten oikeu-
desta varhaiskasvatukseen

HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten 
oikeudesta varhaiskasvatukseen:

Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä

Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1 
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu 
kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivis-
ta oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. 

Sosiaalityöntekijän lapsi- ja perhekohtaisen tilanteen arvioinnin pohjalta 
varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperit-
toman perheen lapselle.   

Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin aina, jos 
lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun sosiaalityönteki-
jä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. 
Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja 
vastaanottokeskuksen kanssa arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista. 
Mikäli arvioidaan, että lapsi hyötyy päiväkotipaikasta, se järjestetään.

Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Helsingin vastaanotto-
keskuksen toimintaa. Helsingin vastaanottokeskuksessa varhaiskasva-
tusikäisiä lapsia on muutama kymmen.

Maahanmuuttoviraston ohjeen mukaan erityisen tuen tarpeeseen pe-
rustuva varhaiskasvatus on vastaanottolain mukaista välttämätöntä so-
siaalipalvelua ja siten vastaanottokeskuksen maksettavana. 

Toimintamallin kehittäminen

Uusi varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa 
aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen 
suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä. 

Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää pitkiä aikoja, jopa 
vuosia. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, 
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joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala kou-
lutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys. 

Lapsen edun mukaisesti ja tasa-arvon edistämiseksi on perusteltua 
nähdä varhaiskasvatus myös turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena. 
Vastaanottokeskuksessa on tärkeää kartoittaa vasta maahan tulleen 
lapsen hyvinvointia. Lapselle varataan aikaa perheen uusiin olosuhtei-
siin sopeutumiseen ennen varhaiskasvatukseen siirtymistä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Koivulaakso Dan Valtuustoaloite turvapai-
kanhakijoiden lasten päivähoidosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.3.2021 mennessä valtuutettu Dan Koivulaakson ja 19 muun 
allekirjoittaneen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Helsinki jär-
jestää turvapaikanhakijoiden lapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoil-
la kuin kaikille muillekin lapsille.
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


