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§ 267
Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatus-
paikkatakuusta

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki toteuttaa alueellisen varhaiskasvatuspaikan 
takuun lähipäiväkotiperiaatetta vahvistaen.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että varhaiskasvatuspaikan osoittamiseen vaikuttaa sekä val-
litseva lainsäädäntö että Helsingissä päätetyt periaatteet. Varhaiskas-
vatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon 
tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa. Tavoitteena on, että per-
he saa tiedon hoitopaikasta noin kuukautta ennen kuin hoidon tarve al-
kaa. 

Perheet voivat varhaiskasvatukseen hakiessaan mainita hakemuslo-
makkeella useamman päiväkodin. Lähtökohtaisesti lapsi sijoitetaan ko-
tia lähimpänä olevaan toivottuun yksikköön, ellei perhe toivo muuta si-
jaintiperustetta. Mikäli perheen toivomissa päiväkodeissa ei ole tilaa, 
paikkaa etsitään mahdollisuuksien mukaan muista lähellä olevista päi-
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väkodeista tai perheen kulkuyhteyksien varrelta. Osa perheistä valitsee 
kauempana sijaitsevan päiväkodin, jos se esimerkiksi tarjoaa lapselle 
mahdollisuutta kielikylpyyn tai vuorohoitoon. Varhaiskasvatuspaikan 
myöntämisestä päättää päiväkodinjohtaja.

Varhaiskasvatuspaikan lähipalvelun toteutumista seurataan päiväkoti-
matkojen pituudella julkisella liikenteellä. Helsingissä on tavoitteena, et-
tä julkisella liikenteellä matka kotiovelta varhaiskasvatuspaikkaan on 
enintään 30 minuuttia. Matka-ajan keskiarvo on tällä hetkellä noin 11 
minuuttia. Kolmella prosentilla lapsista matka-aika ylittää 30 minuuttia. 

Vuonna 2017 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 90 % per-
heistä oli joko melko tai erittäin tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatus-
paikan sijaintiin ja liikenneyhteyksiin.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko-
suunnittelun linjauksia määritellään parhaillaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalla. Palveluverkkosuunnittelua ohjaa lähipalveluperiaate 
ja yhtenäisen opinpolun turvaaminen päiväkodista lähikouluun. Lapsen 
lähipäiväkotia määriteltäessä huomioidaan mm. lapsen opinpolku ja 
sen aikaiset siirtymiset, lapsen kodin ja palveluyksikön sijainnit sekä lii-
kenneyhteydet. Asiakasohjauksen tavoitteena on sijoittaa lapset var-
haiskasvatukseen lähelle kotia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä myös asiakastie-
tojärjestelmän uudistamishanke. Uuden asiakastietojärjestelmän tavoit-
teena on, että digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä varhaiskasvatuspai-
kan tarjoamista pystytään perheiden näkökulmasta nopeuttamaan ja 
sujuvoittamaan.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen noustessa päiväkotilasten 
määrä kasvaa ja tuo lisähaasteita alueelliseen ennakointiin. Lähipalve-
luperiaate edellyttää uutta asiakaspalveluohjauksen mallia ja siihen pe-
rustuvaa uutta sähköistä järjestelmää. Vuonna 2019 mahdollisuutta 
saada varhaiskasvatuspaikka läheltä kotia vahvistetaan rakentamalla 
varhaiskasvatuspaikkoja väestönkasvua enemmän. Varhaiskasvatusi-
käisten määrän ennustetaan lisääntyvän noin 340 lapsella. Varhais-
kasvatuspaikkoja on valmistumassa noin 1 600. Edelleen haasteena 
on, että päiväkoteja ei aina pystytä rakentamaan kaikille alueille lapsi-
määrän kasvua vastaavasti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mukaisesti kaupunginhallitus pitää 
tärkeänä, että varhaiskasvatuspaikka voidaan tarjota lähipäiväkotiperi-
aatteen mukaisesti.

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Hel-
singin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhais-
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kasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipalvelu-
periaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, joka 
tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 615

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Tehdään kaksi lisäystä toiseksi viimeisen kappaleen 
jälkeen, jotka samansisältöisiä kuin kaskolautakunnassa tehdyt:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mukaisesti kaupunginhallitus pitää 
tärkeänä, että varhaiskasvatuspaikka voidaan tarjota lähipäiväkotiperi-
aatteen mukaisesti." 

"Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. 
Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen var-
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haiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipal-
veluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, 
joka tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua." 

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 170

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Lapsen varhaiskasvatuspaikan osoittamiseen vaikuttaa vallitseva lain-
säädäntö sekä Helsingissä päätetyt periaatteet. Varhaiskasvatuslain 4 
luvun 17 §:n mukaan varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään 
neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tie-
dossa. Tavoitteena on, että asiakas saa tiedon hoitopaikasta noin kuu-
kautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Perheet voivat varhaiskasvatuk-
seen hakiessa mainita useamman päiväkodin hakemuslomakkeella. 
Lähtökohtaisesti lapsi sijoitetaan kotia lähimpänä olevaan toivottuun 
yksikköön, ellei perhe toivo muuta sijaintiperustetta. Mikäli näissä ei ole 
tilaa, paikkaa etsitään mahdollisuuksien mukaan muista lähellä olevista 
päiväkodeista tai perheen kulkuyhteyksien varrelta. Osa perheistä va-
litsee varhaiskasvatuspaikakseen kauempana sijaitsevan päiväkodin, 
jos se esimerkiksi tarjoaa lapselle mahdollisuutta kielikylpyyn tai vuoro-
hoitoon. Varhaiskasvatuspaikan päättää päiväkodinjohtaja. Vuonna 
2017 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 90 % perheistä oli jo-
ko melko tai erittäin tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatuspaikan sijain-
tiin ja liikenneyhteyksiin. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuspaikan lähipalvelun toteutumista seura-
taan päiväkotimatkojen pituudella julkisella liikenteellä. Helsingissä on 
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tavoitteena, että julkisella liikenteellä matka kotiovelta varhaiskasvatus-
paikkaan on enintään 30 minuuttia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tekemän selvityksen mukaan matka-ajan keskiarvo on noin 11 mi-
nuuttia ja 3 prosentilla lapsista matka-aika ylittää 30 minuuttia. Vuonna 
2019 mahdollisuutta saada varhaiskasvatuspaikka läheltä kotia vahvis-
tetaan rakentamalla varhaiskasvatuspaikkoja väestönkasvua enem-
män. Varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan lisääntyvän noin 
340 lapsella, ja varhaiskasvatuspaikkoja on valmistumassa noin 1600.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus-
paikka voidaan tarjota lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tekeillä selvitys, jossa määri-
tellään suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelu-
verkkosuunnittelun linjauksia. Selvitys valmistuu kevään 2019 aikana. 
Lähipalveluperiaate on yksi palveluverkkosuunnittelua ohjaava periaa-
te, jolla tarkoitetaan yhtenäisen opinpolun toteutumista päiväkodista lä-
hikouluun. Lapsen lähipäiväkotia määriteltäessä huomioidaan lapsen 
opinpolku, opinpolun aikaiset siirtymiset ja asumisratkaisut lapsen ko-
din ja palveluyksikön sijainnit sekä liikenneyhteydet. Asiakasohjauksen 
tavoitteena on sijoittaa lapset varhaiskasvatukseen lähelle kotia. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä asiakastietojärjestel-
män uudistamishanke. Uuden asiakastietojärjestelmän tavoitteena on, 
että digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä varhaiskasvatuspaikan tar-
joamista pystytään perheiden näkökulmasta nopeuttamaan ja sujuvoit-
tamaan.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen noustessa päiväkotilasten 
määrä kasvaa ja tuo lisähaasteita alueelliseen ennakointiin. Lähipalve-
luperiaate edellyttää uutta asiakaspalveluohjauksen mallia ja siihen pe-
rustuvaa, uutta sähköistä järjestelmää. Edelleen haasteena on, että 
päiväkoteja ei aina pystytä rakentamaan alueille lapsimäärän kasvua 
vastaavasti. 

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Hel-
singin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhais-
kasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipalvelu-
periaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, joka 
tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua.

07.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368
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satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi


