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§ 171
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-007872 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 9.6.2022 (nro 2022/00007282) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

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 
9.6.2022 (nro 2022/00007282, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Korennosta 5.9.2022 
alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle 
myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Maunulasta, 
koska lapsen vanhempi sisarus on siellä varhaiskasvatuksessa ja sisa-
rusten oleminen eri päiväkodeissa vaikeuttaa perheen arkea
huomattavasti.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Maunulasta 
5.9.2022 alkaen. Lapsen hakemus käsiteltiin 7.6.2022 pidetyssä valin-
takokouksessa. Asiassa saadun tiedon mukaan päiväkoti Maunulaan 
oli neljä hakijaa, joista kahdella oli sisarus päiväkodissa. Kumpikaan si-
sarushakija ei saanut paikkaa, koska päiväkodissa oli vain yksi vapaa 
varhaiskasvatuspaikka yli 3-vuotiaalle lapselle. Molemmat sisarushaki-
jat olivat alle 3-vuotiaita. Paikan sai ainoa yli 3-vuotias hakija. Varhais-
kasvatuslain 35 §:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja 
hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, 
heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan 
suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty 
varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan ammatilli-
nen kelpoisuus. Mitoituksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksessa. Asetuksessa voidaan säätää suhdeluvut erikseen vähin-
tään kolme vuotta täyttäneille ja alle kolmivuotiaille lapsille sekä suhde-
luvut erikseen enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa ole-
ville ja enemmän kuin viisi tuntia päivässä järjestettävässä varhaiskas-
vatuksessa oleville kolme vuotta täyttäneille lapsille.

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasva-
tuspaikkaa myönnettäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tar-
peen alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on 
sama aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys 
kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasva-
tuspaikasta päiväkoti Korentoon, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan 
mukaan on noin 10 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa perheen 
ensimmäisen toiveen mukaisesta päiväkodista, koska ko. päiväkodissa 
ei ollut yhtään vapaata varhaiskasvatuspaikkaa alle 3-vuotiaalle lapsel-
le. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Koren-
toon, joka oli yksi perheen hakemuksen mukaisista hakutoiveista.
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Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa perheen ensimmäisen toiveen mukaisesta 
päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

.


