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Päätös

Varhaiskasvatusalue 4 aluepäällikkö päätti myöntää 30 000 euroa 
käynnistämistukea Kamu Early Education Oy:lle Kamukoti Pitäjänmäki 
-nimisen päiväkodin perustamisesta aiheutuviin kalustuksen ja irtaimis-
ton hankintakustannuksiin. Myönnetty käynnistämistuki maksetaan 
Kamu Early Education Oy:n
osoittamalle tilille kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käynnistämis-
tukeen varatuista määrärahoista, kun tuen myöntämisen edellyttämä 
vakuus on annettu. Kamu Early Education Oy:n kanssa tehdään ennen 
tuen maksamista myös sopimus käynnistämistuen myöntämisen eh-
doista. Sopimuksessa määritellään myös uusien hoitopaikkojen käyt-
töönoton seuranta ja niitä koskevan tavoitteen toteutuminen.

Kamu Early  Education Oy:n tulee esittää tilitys kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle tuen suunnitelman mukaisesta käytöstä viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluttua tuen maksamisesta.

Päätöksen perustelut

Kamu Early Education Oy hakee 30 000 euroa uuden toimintayksikön 
perustamisesta aiheutuviin kalustuksen ja irtaimiston hankintakustan-
nuksiin. Päiväkotiin tulee yhteensä 45 varhaiskasvatuspaikkaa, joista 
kokopäiväisiä paikkoja 14 alle kolmevuotiaille ja 17 yli kolmevuotiaille.

Uuden päiväkodin nimi on Kamukoti Pitäjänmäki ja se sijaitsee osoit-
teessa Kornetintie 3, 00380  Helsinki. Kunta on hyväksynyt Kamukoti 
Pitäjänmäki -nimisen päiväkodin toiminnan aloittamisen 31.1.2020 ja 
käynnistämistukea koskeva hakemus on tullut vireille 10.2.2020.

Tukea myönnetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan 17.4.2018 vah-
vistamien, 1.1.2019 voimaan tulleiden myöntämisperiaatteiden mukai-
sesti. Myöntämisperiaatteiden mukaan käynnistämistukea voidaan 
myöntää toimitilan hankkimisesta ja toiminnan laajentamista varten 
tehdyistä muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä varhaiskasvatus-
toiminnan käynnistämisessä tarvittavan irtaimiston hankintaan. Käyn-
nistämistukea voidaan myöntää enintään 1000 euroa helsinkiläiselle 
lapselle perustettavaa uutta kokopäivähoitopaikkaa kohden, ja milloin
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hoitopaikkoja lisätään olemassa olevien toimitilojen puitteissa, tukea 
voidaan myöntää enintään 500 euroa uutta kokopäivähoitopaikkaa 
kohden.

Samalle palveluntuottajalle myönnetään enintään yksi käynnistämistuki 
vuodessa ja yhteensä enintään kolme kertaa. Tukea on haettava vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun uusi päiväkoti on saa-
nut kunnan hyväksynnän
toiminnan aloittamiseen.

Käynnistämistuen saaja sitoutuu antamaan vakuuden Helsingin kau-
pungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle siltä varalta, että tuki 
myöntämisperiaatteissa mainituin ehdoin jouduttaisiin perimään takai-
sin. Vakuussumma on määrältään puolet myönnetystä käynnistämistu-
kisummasta.
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