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§ 86
Oikaisuvaatimus yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistukea 
koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014874 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Taikatahti Oy:n oikaisu-
vaatimuksen koskien yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja 
valvonnasta vastaavan päällikön 14.2.2022 § 6 tekemää päätöstä, kos-
ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätök-
sen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perustelui-
naan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 14.2.2022 § 6
2 Oikaisuvaatimus 1.3.2022 (8)
3 Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 

1.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua
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Käynnistämistukihakemuksen tutkimatta jättämistä koskeva yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan päällikön 
päätös 14.2.2022 § 6 (liite 1).

Oikaisuvaatimus

Taikatahti Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä käynnis-
tämistukihakemuksen tutkimatta jättämisestä (liite 2). Taikatahti Oy 
vaatii, että käynnistämistukihakemus käsitellään uudelleen ja asiassa 
tehdään myönteinen päätös. 

Palveluntuottajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaa-
timuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Taikatahti Oy on 27.12.2021 toimittanut Helsingin kaupungin kirjaa-
moon käynnistämistukihakemuksen koskien toiminnan aloittamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Haetun käynnistämistuen määrä on 30 000 
euroa. Uuden päiväkodin nimi on musiikkipäiväkoti Taikatahti ja se si-
jaitsee osoitteessa Kaisaniemenkatu 3, Helsinki. Kunta on hyväksynyt 
musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toiminnan aloittamisen 
30.8.2021 ja käynnistämistukea koskeva hakemus on tullut vireille 
27.12.2021.

Käynnistämistuen myöntämisehtojen (liite 3.) mukaan käynnistämistu-
kea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun 
kaupunki on hyväksynyt päiväkodin toiminnan aloittamisen. Päätöksen-
teossa huomioidaan käynnistämistuen myöntämisehtojen mukainen 
määräaika, joka on kaikille palveluntuottajille yhteinen. Palveluntuottaja 
on käynnistämistukihakemuksen liitteenä toimittanut saatteen, joka on 
käsittelyn yhteydessä huomioitu. Saatteessa palveluntuottaja on pyytä-
nyt asiaa arvioitaessa huomioimaan lieventävänä seikkana sen, että 
päiväkodin toiminta on alkanut vasta 1.10.2021. Lisäksi palveluntuotta-
jan mukaan käynnistämistukihakemuksen lähettämisessä on ollut oh-
jeistuksesta johtuvia viiveitä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen 
palveluvastaava on ohjeistanut palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä eri-
tyissuunnittelijaan ja katsomaan ohjeet käynnistämistuen hakemisesta 
Helsingin kaupungin internetsivuilta syksyllä 2021. Palveluntuottaja on 
ollut yhteydessä yksityisen varhaiskasvatuksen erityissuunnittelijaan 
30.11.2021. Erityissuunnittelija on toimittanut käynnistämistukihake-
muksen myöntämisehdot palveluntuottajalle 3.12.2021. Käynnistämis-
tukihakemus on jätetty Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.12.2021.
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Yhteenveto

Hallintolain 17 §:n mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen 
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos 
asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huoleh-
dittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että käynnistämistukihakemus-
ta ei ole esitettyjen selvitysten perusteella toimitettu määräajassa.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 14.2.2022 § 6
2 Oikaisuvaatimus 1.3.2022 (8)
3 Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 

1.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelu-
kokonaisuus Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Varhaiskasvatuksen 
aluepäällikkö 14.02.2022 § 6

HEL 2021-014874 T 02 05 01 00
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Päätös

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö päätti, että Taikatahti oy:n käynnistämistukihakemus 
koskien musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toiminnan 
aloittamista aiheutuvia kustannuksia jätetään myöhässä tulleena tutki-
matta.

Päätöksen perustelut

Taikatahti Oy on 27.12.2021 toimittanut Helsingin kaupungin kirjaa-
moon käynnistämistukihakemuksen koskien toiminnan aloittamista ai-
heutuvia kustannuksia. Uuden päiväkodin nimi on musiikkipäiväkoti 
Taikatahti ja se sijaitsee osoitteessa Kaisaniemenkatu 3, Helsinki. Kun-
ta on hyväksynyt musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toi-
minnan aloittamisen 30.8.2021 (liite 1.) ja käynnistämistukea koskeva 
hakemus on tullut vireille 27.12.2021.

Käynnistämistuen myöntämisehtojen (liite 2.) mukaan käynnistämistu-
kea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun 
kaupunki on hyväksynyt päiväkodin toiminnan aloittamisen. Palvelun-
tuottaja on käynnistämistukihakemuksen liitteenä toimittanut kirjaa-
moon saatteen, joka on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käsittelyn yhteydessä huomioitu. Saatteessa Taikatahti 
Oy on pyytänyt asiaa arvioitaessa huomioimaan lieventävänä olosuh-
teena sen, että päiväkodin toiminta on alkanut 1.10.2021. Lisäksi saat-
teen mukaan käynnistämistukihakemuksen lähettämisessä on ollut oh-
jeistuksesta johtuvia viiveitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluvastaava on ohjeistanut 
palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä erityissuunnittelijaan ja katsomaan 
ohjeet käynnistämistuen hakemisesta Helsingin kaupungin internet-
sivuilta syksyllä 2021. Palveluntuottaja on ollut yhteydessä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan erityissuunnittelijaan 30.11.2021. Erityis-
suunnittelija on toimittanut käynnistämistukihakemuksen myöntämiseh-
dot palveluntuottajalle 3.12.2021. Käynnistämistukihakemus on jätetty 
Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.12.2021.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö toteaa, että käynnistämistukihakemuksen saatteessa 
ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi perusteltua poiketa 
ehtojen mukaisesta määräajasta.

Koska käynnistämistukea on käynnistämistuen myöntämisehtojen mu-
kaan haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisen 
hyväksymistä koskevasta päätöksestä lukien eivätkä saatteessa esite-
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tyt perusteet anna aihetta poiketa ehtojen mukaisesta määräajasta, jä-
tetään käynnistämistukihakemus tutkimatta.

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi


