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§ 151
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-006912 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 18.5.2022 (nro 2022/00004495) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 19.5.2022-001

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
18.5.2022 (nro 2022/00004495, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan daghemmet Ågelista 15.8.2022 
alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle 
myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka daghemmet Fenixistä, 
koska lapsen vanhempi sisarus aloittaa siellä esikoulun elokuussa ja 
lasten vieminen samaan päiväkotiin helpottaa perheen arkea huomioi-
den huoltajien työajat ja työn sekä opintojen vaatiman matkustamisen 
mm. Turkuun ja Tampereelle. Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät 
lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa daghemmet Fenixistä 
15.8.2022 alkaen. Asiassa saadun selvityksen mukaan valintakokouk-
sessa tarjottiin varhaiskasvatuspaikkaa daghemmet Fenixistä kuudelle 
hakijalle, joilla oli hoidon tarve 1.8.-15.8.2022 alkaen. Hakijoista kaksi 
sai paikan sisarusperusteella ja neljällä hakijalla hoidon tarve alkoi 
1.8.2022. Valinnoissa noudatettiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston (15.9.2020 § 16) päättämiä varhaiskasvatuspai-
kan myöntämisen perusteita. Perusteiden mukaan sisaruksille myönne-
tään paikka mahdollisuuksien mukaan samaan varhaiskasvatuksen 
toimipaikkaan. Esiopetusta, integroituja tai monivammaisten lasten eri-
tyisryhmiä ja kielikylpyopetusta koskevat omat valintaperusteet ja -
prosessit. Tämän vuoksi näihin ryhmiin sijoittuvan lapsen sisarukselle 
ei aina voida myöntää paikkaa samasta varhaiskasvatuksen toimipai-
kasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vanhempi lapsi on tällä hetkellä varhais-
kasvatuksessa daghemmet Fenixissä ja aloittaa siellä esiopetuksen 
elokuussa. Jaoston päättämien varhaiskasvatuspaikan myöntämisen
perusteiden mukaan sisarusperustetta ei kuitenkaan sovelleta esiope-
tusikäisen nuoremman sisaruksen kohdalla. Kun päiväkoti Fenixiin oli 
enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja, esiopetuksessa aloittavan
lapsen sisarukselle ei voitu myöntää varhaiskasvatuspaikkaa samasta 
varhaiskasvatuksen toimipaikasta.

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasva-
tuspaikkaa myöntäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen 
alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama 
aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa 
lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli daghemmet Ågelis-
sa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 20 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa perheen 
esittämästä toiveesta daghemmet Fenixistä, koska siellä ei ollut lapsel-
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le vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta 
daghemmet Ågeliin.

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.
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