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VARHAISKASVATUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET  
 
Tuen myöntämisen tavoite 
 

Käynnistämistuen tavoitteena on lisätä yksityisessä varhaiskasvatuksessa, 
helsinkiläisille alle 3- ja yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja kokopäiväisiä hoito-
paikkoja keventämällä uuden hoitopaikan perustamisen kustannuksia.  

 
Tukea myönnetään Helsingin kaupungin alueella harjoitettavaan yksityiseen 
päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan.  

 
Tuen kohteena olevat kustannukset 
 

Tukea voidaan myöntää toimitilan hankkimisesta ja toiminnan laajentamista 
varten tehdyistä muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä varhaiskasva-
tustoiminnan käynnistämisessä tarvittavan irtaimiston hankintakustannuksiin.  

 
Hoitopaikkoja lisättäessä uutta toimitilaa hankkimalla, tukea voidaan myöntää 
enintään 1 000 euroa perustettavaa uutta kokopäiväistä päiväkotipaikkaa 
kohden, ja milloin hoitopaikkoja lisätään olemassa olevien toimitilojen puitteis-
sa, tukea voidaan myöntää enintään 500 euroa hoitopaikkaa kohden. Tällöin 
tukea hakevalta toimijalta edellytetään uuden tilan käyttöönoton todentamista. 
Tukea myönnetään kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotiin.  

 
Kun toimitilat on vuokrattu, tulee vuokrakauden jatkua vähintään kolmen vuo-
den ajan tuen maksamisesta. 
 
Käynnistämistukea myönnetään enintään 30 000/15 000 euroa palveluntuot-
tajan toimipistettä kohden. 
 
Käynnistämistukea ei myönnetä käyttökustannuksiin. 
 
Toimintaan, johon kaupunki on jo myöntänyt muuta rahoitusta, ei voida myön-
tää käynnistämistukea.  

 
Tuen hakeminen 
 

Käynnistämistukea haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka mukana 
toimitetaan tarvittavat liitteet. Hakemuksessa ja liitteissä tulee esittää seuraa-
vat asiat; 

- suunnitelma käynnistämistuen käytöstä  
- ote kauppa-, säätiö- tai vastaavasta rekisteristä 
- kuluvan (ja seuraavan) vuoden talousarvio 
- viimeksi vahvistettu tilinpäätös 
- toimitilojen hankintaa koskeva kauppakirja tai vuokrasopi-

mus 
- todistus verojen ja työnantajamaksujen maksamisesta 
- selvitys annettavasta vakuudesta, joka vastaa puolta haet-

tavan käynnistämistuen määrästä  

- muut tiedot, joihin hakija haluaa vedota  
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Tuen myöntäminen  
 

Käynnistämistuki maksetaan sen jälkeen, kun palveluntuottajan kanssa alle-
kirjoitetaan sitoumus, jossa sovitaan käynnistämistuen myöntämisen ehdois-
ta. 

 
Käynnistämistukea voidaan myöntää uuden hoitopaikan perustamiskustan-
nuksiin enintään 1 000 euroa/500 euroa helsinkiläisille lapsille perustettavaa 
kokopäivähoitopaikkaa kohden.  
 
Käynnistämistukea saavan palveluntuottajan tulee olla juridinen henkilö. 
 
Käynnistämistukea saavan tulee antaa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tie-
dot käynnistämistukihakemuksen käsittelyä, käynnistämistuen myöntämistä ja 
käytön valvontaa varten. 
 
Käynnistämistuen saaja sitoutuu antamaan vakuuden Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusvirastolle sen varalle, että tuki jäljempänä mainituissa tilan-
teissa jouduttaisiin perimään takaisin. Vakuus on määrältään puolet myönne-
tystä käynnistämistuesta. Myönnetty tuki maksetaan sen jälkeen kun vakuus 
on annettu.  
 
Toimitilojen tulee olla kaupungin hyväksymät (palo-, ympäristö- ja 
varhaiskasvatusviranomaisen lausunnot sekä tarvittaessa päätös käyttötarkoi-
tuksen muutoksesta) hakemuksen mukaisessa laajuudessa.  
 

Tuen käytön valvonta 
Varhaiskasvatuspalvelun tuottajaa velvoitetaan toimittamaan varhaiskasva-
tusvirastolle tilitys tuen suunnitelman mukaisesta käytöstä viimeistään kah-
dentoista kuukauden kuluttua tuen maksamisesta. 
  
Uusien hoitopaikkojen täyttämisen tulee käynnistyä viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua tuen maksamisesta. 
 
Sopimuksessa määritellään uusien hoitopaikkojen käyttöönoton seuranta ja 
tavoitteen toteutuminen. Tavoitteen mukaisten hoitopaikkojen toteutumista 
tarkastellaan kuukausikohtaisesti. 
  
Tuki on maksettava takaisin joko kokonaan tai osittain seuraavissa tilanteissa: 
 

- tuki palautetaan kokonaan jos toiminta ei ole lainkaan 
käynnistynyt tai laajentunut kahdentoista kuukauden kulut-
tua tuen maksamisesta  
 

- tai toiminta on lopetettu valvontakauden (36 kk) aikana 
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- mikäli sopimuksessa tavoitteeksi asetettuun hoitopaikkojen 
käyttöönottoon ei päästä 2. ja 3. vuoden valvontajaksolla, 
tuki palautetaan täyttämättömien hoitopaikkojen osalta ko-
konaan. 

 
Varhaiskasvatuslautakunta päättää käynnistämistuen myöntämisperiaatteista 
ja varhaiskasvatusjohtaja päättää käynnistämistuen myöntämisestä tapaus-
kohtaisesti toimipisteittäin. 
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