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Päätös

Varhaiskasvatusalue 4 aluepäällikkö päätti myöntää 15 000 euroa 
käynnistämistukea Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab:lle Punavuoren 
Ankkalampi -nimisen päiväkodin toiminnan laajentamisesta aiheutuviin 
muutostyökustannuksiin ja irtaimiston hankintakustannuksiin.

Myönnetty käynnistämistuki maksetaan Oy Ankkalampi – Ankdammen 
Ab:n osoittamalle tilille kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käynnis-
tämistukeen varatuista määrärahoista, kun tuen myöntämisen edellyt-
tämä vakuus on annettu. Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab:n kanssa 
tehdään ennen tuen maksamista myös sopimus käynnistämistuen 
myöntämisen ehdoista. Sopimuksessa määritellään myös uusien hoi-
topaikkojen käyttöönoton seuranta ja niitä koskevan tavoitteen toteu-
tuminen.

Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab:n tulee esittää tilitys kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle tuen suunnitelman mukaisesta käytöstä viimeis-
tään kahdentoista kuukauden kuluttua tuen maksamisesta.

Päätöksen perustelut

Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab hakee 15 000 euroa toiminnan laa-
jentamisesta aiheutuviin muutostyökustannuksiin ja irtaimiston hankin-
takustannuksiin. Punavuoren Ankkalampi –nimiseen päiväkotiin (osoite 
Pursimiehenkatu 7 00150 Helsinki) tulee yhteensä 34 uutta kokopäi-
väistä varhaiskasvatuspaikkaa yli kolmevuotiaille lapsille. 

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 
hoitopaikkoja lisätään olemassa olevien toimitilojen puitteissa, tukea 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
palvelukokonaisuus
Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4 18.03.2020

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

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 päiväkoti on saanut 
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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