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§ 52
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien varhaiskasvatusta

HEL 2017-003240 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013 – 2016.

Uusien alueiden tilatarpeet perustuvat keskushallinnon Kaupunkitutki-
mus ja tilastot -yksikön laatimiin asuntorakentamisen toteuman mukaan 
päivittyviin väestöennusteisiin. Palvelutilojen käytössä, suunnittelussa 
sekä tilahankkeiden ajoituksessa pyritään kaupungin resurssien tehok-
kaaseen hyödyntämiseen strategiaohjelman mukaisesti. Uuden alueen 
palvelutilaverkon suunnittelussa huomioidaan lähialueiden olemassa 
olevien palvelutilojen kapasiteetti. Korjaushankkeiden yhteydessä tutki-
taan myös olemassa olevien palvelutilojen kehittämis- ja laajentamis-
mahdollisuudet.

Mikäli uuden alueen palvelutarve edellyttää uudishanketta, se suunni-
tellaan kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjei-
den mukaisesti yhteistyössä toimialan ja kaupunginkanslian kanssa. 
Toteutuksessa pyritään oikea-aikaisuuteen, koska liian etupainotteinen 
toteuttaminen sitoo kaupungin resursseja tehottomasti. Uusien aluei-
den palvelutilojen ajoituksen lisäksi niiden oikea mitoitus on tärkeää, ja 
tilat tulee suunnitella mahdollisimman muuntojoustaviksi. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017 - 2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päiväkoti- ja leikkipuistora-
kennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 
70 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 190 miljoonal-
la eurolla. Valtuustokauden 2017 - 2021 aikana on tarkoitus toteuttaa 
noin 15 päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen peruskorjaus- ja peruspa-
rannushanketta sekä noin 20 uudisrakentamishanketta. Päivähoidon 
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kiinteistökustannukset ovat noin 15 % päivähoitopalveluiden kokonais-
kustannuksista. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloit-
teessa esitetyt varhaiskasvatuksen käyttötalousmäärärahoihin kohdis-
tuvat esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja var-
haiskasvatuksen kehittämiseen, päiväkotipaikkojen lisäämiseen ja leik-
kipuistotoiminnan turvaamiseen liittyviä palveluita sekä investointihank-
keita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huo-
mioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset sekä 
alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän investointiraa-
min sekä strategiaohjelman mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. varhaiskasvatusta koske-
vasta talousarvioaloitteesta 31.8.2017 mennessä.
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