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300 § 

Esityslistan asia nro 4 

M100-METROJUNIEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 

 

Valtuutettu Ebeling 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kaupunginvaltuutetut. 
 
Vanhojen metrojunien peruskorjaus on varmasti perusteltu. Tällä taval-
la saamme aikanaan automaattimetron ja uudet vaunut siihen vaihee-
seen. Meillä on tilanne se, että joukkoliikenne on hyvin suosittua ja hy-
väksyttävyys joukkoliikennehankkeille on suuri, mutta metron suhteen 
meillä on muutamia merkittäviä epäonnistumisia. Aikanaan kun näitä 
vanhoja metrojunia yritettiin automatisoida, Siemens ei siinä onnistu-
nut. Espoo teki päätöksen liian lyhyistä asemista, ja sitten vieläkin pääl-
lä oleva tilanne, että länsimetro ei ole lähtenyt liikkeelle.  
 
On tärkeätä, että joukkoliikennehankkeet hoidetaan hyvin ja pidetään 
huolta myös, että budjetissa pysytään, koska budjetissa pysyminen on 
ollut näissä minusta luvattoman heikkoa joissakin tilanteissa. Aikanaan 
kun juttelin HKL:n silloisen toimitusjohtajan kanssa tästä kysymyksestä, 
hän sinänsä totesi ihan perustellusti, että on joskus perustellumpaa 
tehdä tiukkoja budjetteja, vaikka niissä ei aina pysyttäisi kuin tehdä niin 
isoja budjetteja, että varmasti pysytään, koska se johtaa helposti tuh-
laamiseen. Tämä on sinänsä perusteltu näkemys, mutta kuitenkin mie-
lestäni olisi tärkeätä, että kaupunki pitää huolta siitä, että tarpeettomasti 
eivät budjetit paisu. 
 
Kiitos. 
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301 § 

Esityslistan asia nro 5 

POSTIPUISTON POHJOISOSAN ASUINKORTTELEIDEN YM. TOTEUTUSSOPIMUSTEN JA 

KIINTEISTÖKAUPPOJEN HYVÄKSYMINEN 

 

Valtuutettu Koskinen 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
 
Kyseessä on Helsingin kaupungin osalta varsin merkittävän kiinteistö-
jen toteutussopimuksen ja kiinteistökauppasopimuksen hyväksyminen, 
joka linjaa alueen kehittämistä useaksi vuodeksi. Täytyy todeta, että 
hankkeen toteutuksessa on tähän mennessä onnistuttu varsin hyvin, 
toteutusmuotojakautumat ovat tasapuoliset ja tonttien kauppahinnat 
ovat kaupungin edun mukaiset. Tärkeätä on myös että tonttien hintoihin 
sisältyy tarkastusmahdollisuus hankkeen pitkästä aikajänteestä johtu-
en. 
 

Valtuutettu Pennanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. 
 
Tässä oli hieno perusteellinen selvitys tässä asiassa ‒ 16 liitettä, todel-
la yksityiskohtaisesti selostettu kaikki asiat ‒ mutta yksi asia oli jäänyt 
pikkaisen lyhyelle selostukselle, ja se oli tämä 40 miljoonan kauppahin-
ta. Eli varsin isosta kaupasta puhutaan, ja kaupunginhallitus on nyt siir-
tänyt tämän asian valtuuston päätettäväksi. Olisi sitten valtuutetun 
asemassa kiva, jos pystyisi ymmärtämään vähän paremmin, mikä se 
on se kauppahinnan perustelu.  
 
Huomasin, että siellä luki näin: ”Kauppahintoja voidaan pitää hyväksyt-
tävinä huomioon ottaen arviolausunnot ja vertaillut kauppahinnat”. Il-
meisesti tällaista työtä on sitten tehty, että on otettu arviolausuntoja ja 
vertailukauppahintoja, mutta itse en löytänyt näitä materiaaleja mis-
tään. Eli suomeksi ehkä tämä kaupunginhallitus sanoo valtuustolle, että 
luottakaa meihin, että hyvä hinta se on. Totta kai me luotamme kau-
punginhallitukseen, mutta olisi hirveän kiva, että me voisimme tehdä 
näitä päätöksiä täällä ihan faktojen pohjalta, niin että läpinäkyvästi itse-
kin ymmärtäisimme, että se oli ihan järkevä hinta. Toivoisin, että näitä 
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kauppahintoja voitaisiin perustella tarkemmin ja kertoa, mitä nämä ar-
violausunnot ovat sisältäneet ja mihin on vertailtu kauppahintoja. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Arhinmäki 

 
Arvoisa rouva puheenjohtaja. 
 
Me emme sinänsä näe järkevänä tonttimaan myymistä esimerkiksi täs-
sä tapauksessa, jossa varmasti Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei 
näe järkevänä tämän tonttimaan myymistä tapauksessa, jossa asunto-
rakentaminen olisi varmasti lähtenyt muutenkin liikkeelle. Mutta sa-
maan aikaan Helsingin kaupungin pitää olla myös johdonmukainen ja 
luotettava sopimustaho, ja koska kaupunginhallitus on aikoinaan päät-
tänyt siitä, että nämä tonttimaat myydään ja siitä on käyty neuvottelut, 
emme kaupunginhallituksessa emmekä kaupunginvaltuustossa vastus-
ta, vaikka periaatteessa siinä vaiheessa kun tämä sopimus tehtiin, se ei 
välttämättä olisi ollut järkevää. Mutta me sen vuoksi emme tee tässä 
minkäänlaista vastaesitystä. 

 

Valtuutettu Soininvaara 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Olen osittain valtuutettu Arhinmäen kanssa samaa mieltä, että näitä... 
Tämä on hassu tilanne, että kovan rahan tontit myydään ja vähemmän 
kovan rahan tontit vuokrataan. Ja nyt kun meillä vuokran perusteena 
on 4 tai 3 % pääomasta, mikä ylittää oikean reaalikoron aivan rajusti, 
silloin siinä käy sillä tavalla, että me saamme näistä myydyistä tonteista 
pitkällä aikavälillä vähemmän rahaa kuin me saamme näistä vuokraton-
teista, ja se ei kyllä ole oikein. 
 

Valtuutettu Koskinen 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Haluaisin vain todeta, että täällä on kohta 16 liitteestä arvioinnista laa-
dittu muistio, kun sitä kaivattiin. Se oli hyvin monisivuinen ja perusteltu 
muistio. 
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302 § 

Esityslistan asia nro 6 

SUURSUON PÄIVÄKODIN (LPK SUURSUO - DH-STIGEN) HANKESUUNNITELMA 

 

Valtuutettu Holopainen 

 
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.  Hyvät valtuutetut. 
 
On hienoa, että kaupunki päättää rakentaa päiväkoteja. Niitä todella 
tarvitaan, eikä niitä ole vielä riittävästi. Ja nyt tässä tapauksessa suun-
nitteilla on Suomen suurin päiväkoti: 335 paikkaa, noin 50 henkilöstön 
edustajaa ja 335 vanhempaa jotka myös kulkevat joka päivä sen päi-
väkodin porteista sisään ja ulos. Ilmeisesti tämä tontti on erityisen hyvä 
päiväkodille, ja hyvällä suunnittelulla siitä voidaan saada mahdollisesti 
ihan toimiva. 
 
Mutta vaikuttaa siltä, että tämä suunnittelu ei pistäisi pahakseen, jos 
siinä olisi vielä enemmän käyttäjälähtöisyyttä mukana. Sen sijaan että 
me täällä arvoimme asiantuntijoina ja arvailemme, mikä toimii ja mikä 
ei toimi suuressa päiväkodissa, miten melua saadaan torjuttua, miten 
saadaan pienryhmätoimintaa ihan oikeasti järjestettyä, olisi todella tär-
keätä, että me kuuntelemme henkilöstön edustajien näkemyksiä, jotka 
ovat päivästä toiseen 8 tuntia päivässä siellä arjessa näissä Helsingin 
nykyisissä suurissa päiväkotiyksiköissä ja pystyvät meille antamaan tä-
tä tietämystä.  
 
Olisi hienoa, jos meillä olisi jonkinlaista palvelumuotoiluosaamista tässä 
projektissa. Ehkä on jo, toivon mukaan. Tästä materiaalista se ei vielä 
selvinnyt. Se näytti, että se oli aika pienillä resursseilla suunnitteilla tä-
mä todellakin Suomen suurin päiväkoti, joka nyt tulee rakentumaan. 
Pari asiantuntijaa virastosta, jotka eivät ole niitä päiväkodin arjen asian-
tuntijoita ihan välttämättä ja tekevät paljon muutakin työkseen kuin ti-
lasuunnittelua. 
 
Sen me tiedämme, että helposti tällaisissa isoissa tiloissa, missä on 1-
vuotiaita ja 6-vuotiaita aika iso ikähaitari, tulee melua, tulee infektio-
tauteja. Siinä on jo kansantaloudellisesti kustannusvaikutuksia jopa, 
kun lapset sairastelevat ‒ jos ei sitä suunnitella hyvin. On todellakin 
niin, että nyt kun me olemme monta tällaista isompaa yksikköä ottaneet 
käyttöön, kun ne tilat eivät ole alun perin välttämättä päiväkodin tarpei-
siin suunniteltu, voi esimerkiksi sisäänkäyntejä olla niin vähän, että siel-
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lä sitten väistämättä tulee jonkin verran ruuhkia, siellä tulee meteliä, 
joiden kanssa tämä päiväkodin henkilökunta joutuu joka päivä jollain 
tavalla sitten selviämään.  
 
On totta, että on paljon kiinni hyvästä johtamisesta, on kiinni monesta 
muusta asiasta myös, miten päiväkoti toimii, mutta on ihan selvää, että 
tiloilla on iso merkitys myös siinä, saadaanko esimerkiksi juuri ne pien-
ryhmät ihan oikeasti toimimaan vai onko meillä sitten muodollisesti 
pienryhmiä, mutta oikeasti vaikka ulkona on 100 lasta samaan aikaan.  
 
Tässäkään suunnitelmassa ei ollut ainakaan nyt tällä hetkellä suunni-
telmia, että olisi välttämättä mitään erillisiä piha-alueita. Kun tästä on 
käyty keskustelua, etenkin päiväkodeissa työskentelevät ovat sitä miel-
tä, että kannattaisi harkita sitä, että olisi enemmän ulkoilualueita, jotka 
olisivat ihan omiaan. Todellakin iltapäivisin, vaikka kuinka porrastettai-
siin toimintaa, siellä ovat kaikki kersat 2:sta 5:een jossain välillä siellä 
ulkotiloissa. Kaikissa päiväkodeissa ainakin näin on. Ja sitten jos taas 
hirveästi porrastetaan, päiväkodin henkilökunnan aika menee siihen, 
että puetaan pienille lapsille vaatteita. Niin kuin tiedätte monet, siinä voi 
kestää puoli tuntia talviaikaan, että saa isolle ryhmälle vaikka vaatteet 
puettua. 
 
Teen tämän ponnen, joka on siellä järjestelmässä, jotta suunnittelussa 
käytettäisiin hyödyksi niitä arjen asiantuntijoita ja myös palvelumuotoi-
luosaamista, jotta tästä todella saataisiin aidosti toimiva yksikkö. Riit-
tääkö, että ponsi on siellä järjestelmässä? 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Urho (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Mari Holopaisen äskeiseen puheenvuoroon, ettei nyt ihan tule väärin-
ymmärryksiä. Helsingin sekä opetusvirasto että päivähoitovirasto ovat 
kyllä vankan kokemuksen omaavia suunnittelijoita, kun päiväkoteja ja 
kouluja suunnitellaan ja rakennetaan. Heillä on pitkä tie kuljettu myös 
näitten isojen... Lauttasaareen muun muassa tulee erittäin suuri päivä-
koti, ja minä en ole kuullut minkään näköistä epäluuloa, etteikö suunnit-
telua osattaisi. Kysymys on enemmänkin, että niiden rakennusten al-
kaminen on venynyt ja paikkoja puuttuu. 
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Valtuutettu Holopainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Olemme kaikki kuulleet monenlaisia asioita, mutta olisi tärkeämpää, et-
tä tehdään sitten se jotenkin systemaattisesti, jos kuullaan ja kysytään, 
tehdään vaikka kysely. Esimerkiksi tarkastusvirasto on tehnyt kyselyn, 
laajan ihan jopa tutkimuksellisesti melko pätevän kyselyn päiväkodin 
johtajille ja henkilökunnalle, ja jo siitä voi päätellä, että johtajat kokevat 
asiat eri tavalla, koska he eivät ole siinä arjessa samalla tavalla muka-
na kuin henkilöstö. Joten sellaista systemaattisuutta ja käyttäjälähtöi-
syyttä varmasti Helsingin kannattaisi hyödyntää ja antaa niiden ihmis-
ten kertoa ideoita, jotka siellä arjessa työskentelevät.  
 
Jos luitte lehdestä, Espoo on nyt onnistunut kaupungin terveysasemilla 
lyhentämään jonoja ihan merkittävästi, kun siellä on otettu käyttöön sel-
laisia toimintamalleja, että ihmisiä on vastuutettu tekemään asioita, jot-
ka tekevät ja ovat vastuussa siellä toiminnassa niistä asioista. Silloin on 
otettu etäpalveluita ja annettu todistuksia työnantajille vaikkapa etäyh-
teydellä. Nämä ovat yksinkertaisia asioita, mutta ne eivät aina byrokra-
tian rattaissa näy. 
 

Valtuutettu Kivekäs 

 
Ensinnäkin tämähän on siis hyvä, odotettu ja pohjoisen Helsingin tilan-
netta olennaisesti parantava hanke. Siellä on Maunulan, Pakilan seu-
dulla päiväkotipaikoista aika kova pula. Tämä omalta osaltaan tilannet-
ta parantaa, ja uskon, että tällä hankkeella on kaikki edellytykset tulla 
yhdeksi Suomen niistä päiväkodeista, jota tullaan katsomaan muualta 
Suomesta, ehkä jopa ulkomailta. Oslossa on kaupunginhallitus käynyt 
tänä kesänä katsomassa yhtä päiväkotia. Voi olla, että Oslon kaupun-
ginhallitus joku päivä tulee tänne katsomaan tätä päiväkoti Suursuota. 
Pyrkikäämme ainakin siihen, ja tämän pyrkimyksen hengessä kannatan 
totta kai Mari Holopaisen pontta, jolla tätäkin tavoitetta pyritään osal-
taan edistämään. 
 
Haluaisin katsoa tätä kuitenkin vähän laajemmassakin kontekstissa. 
Tässä nyt nämä 2 päiväkotia yhdessä ovat 335 paikka. Se on paljon. 
Se on valmistuessaan Suomen suurin päiväkoti.  ?   uusia paikkoja, 
koska nehän ovat nykyisiä, jotka saavat uudet tilat. Uusia paikkoja tu-
lee 160. Mutta yksinomaan pohjoisella alueella, Maunulan, Pakilan ym-
päristössä päiväkotipaikkojen tarve on kasvamassa 10 vuodessa 
350:llä. Tämä on alle puolet siitä tarpeesta ‒ päiväkoti, josta olemme 
tänään päättämässä.  
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Maanantaina kaupunginhallituksessa päätettiin päiväkoti Borgströmin-
mäestä Laajasalossa. Sinne on tulossa 142 uutta päiväkotipaikkaa. 
Laajasalossa lasten määrä on kasvamassa yli 800:lla, päiväkotipaikko-
jen tarve-ennuste on 510 paikkaa lisää 10 vuodessa. 142 paikan päi-
väkoti on vajaa kolmannes tästä. 
 
Eilen koulutuksen ja kasvatuksen lautakunnassa hyväksyimme 2 päi-
väkotihanketta. Munkkiniemen-Pitäjänmäen seudulle päiväkoti Lapin-
mäki saa uudet tilat: 160 paikan päiväkoti, jossa on 60 paikkaa lisää. 
Kuitenkin Munkkiniemen-Pitäjänmäen seudulla yksinään ennusteen 
mukaan lasten määrä, päiväkotipaikkojen tarve on kasvamassa 160:llä. 
Se on vähän yli kolmannes tarpeesta tämä yksi hanke. 
 
Toisena keskiselle alueelle Helsinginkadulle Kallioon tai Harjun puolelle 
oikeastaan päiväkoti Ebeneser, 42 paikkaa avataan kiireisesti, koska 
ennusteen mukaan tänä vuonna piti tulla 80 lasta lisää alueella, mutta 
tulikin 170. Siinä aivan tämän Ebeneserin vieressä on tämänhetkinen 
Suomen suurin päiväkoti Franzenia, josta minulla myös on vain hyvää 
sanottavaa. Siellä on erinomaisesti onnistuttu sekä rakennesuunnitte-
lullisesti, päiväkotisuunnittelullisesti että pedagogiikan kanssa ‒ mo-
nessa asiassa todella hyvin onnistuttu. Se avattiin 2 vuotta sitten. Sil-
loin Kalliossa mahtuivat lapset päiväkotiin. Tällä hetkellä eivät. Se on 
aivan täynnä, ja siksi pitää kiireellisesti avata viereen päiväkoti. 
 
Keskisessä suurpiirissä Kallion, Pasilan, Vallilan seudulla 10 vuodessa 
lasten määrä on kasvamassa 1 600:lla.  
 
Tässä olivat tällä viikolla päätetyt uudet päiväkodit tai laajennushank-
keet. Näitä viikkoja tulee lisää, ja kun kuuntelee, kuinka suuria nuo tar-
peet ovat, me tarvitsemme kaikki ne päiväkodit, mitkä pystymme raken-
tamaan. Sen takia on erittäin hyvä, että tehdään tällaisia suuria päivä-
koteja. On erittäin hyvä, että avataan uusia pieniä päiväkoteja. On hy-
vä, että saamme mahdollisimman paljon uusia kunnan päiväkoteja, 
mutta tarvitsemme myös lisää uusia yksityisiä päiväkoteja, koska lasten 
määrä tässä kaupungissa kasvaa. Se on ylittänyt ennusteet joka vuosi, 
ja nyt näyttää siltä, että se saattaa ylittää jatkossakin. Joten meidän pi-
tää kyetä vastaamaan tähän tarpeeseen. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Moisio 

 
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
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Pidän tässä päiväkotihankkeessa erityisen hyvänä sitä, että tässä toi-
mivat suomenkielinen ja ruotsinkielinen yksikkö yhdessä. Minusta se li-
sää hienolla tavalla suomenkielisten ja ruotsinkielisten lasten yhteistä 
toimintaa ja kohtaamisia. Näitä kohtaamisia päästään nyt jo kokeile-
maan Lauttasaaren uudessa rakenteilla olevassa päiväkodissa, jonne 
tulee 160 paikkaa ja 90 paikkaa ruotsinkielisille lapsille. 
 
Valtuutettu Kivekäs hyvin valotti kysymystä siitä, miten päiväkotipaikko-
jen määrää pitäisi Helsingissä tulevina vuosina mitoittaa, kun selvästi 
edelleen toimemme ovat riittämättömiä. Osittain se johtuu siitä, että me 
tarvitsemme paremman ennustemallin, joka ennakoi paremmin lasten 
määrän eri kaupunginosissa. Tämä nykyinen malli perustuu sekä arvi-
oituun rakentamiseen että perheiden historialliseen käyttäytymiseen ja 
laskennalliseen asumisväljyyden muutokseen, ja näistä usein tämä his-
toriallinen käyttäytyminen sitten vääristää tavallaan sitä lasten määrää 
väärään suuntaan. Tämä malli sen takia huomioi liian myöhään ne 
käyttäytymisen muutokset, jotka me näemme nyt jo arjessa, ja joka joh-
taa siihen tilanteeseen, että päiväkotipaikkoja on liian vähän. 
 
Olen tehnyt tästä aiheesta aloitteen, ja toivon valtuutettujen tukea tälle 
aloitteelle. 
 

Valtuutettu Taipale (vastauspuheenvuoro) 

 
Tämä oli äskeinen hyvin tärkeä puheenvuoro tuosta arvioinnin tarpees-
ta. Viime aikoina on käyty vähän sivuraiteilla keskustelua synnytystal-
koista ja siitä, onko sana oikein. Olennaista on: maksuton varhaiskas-
vatus tulee ennemmin tai myöhemmin ensin Helsinkiin ja koko maa-
han, ja sillä on erittäin suuri vaikutus syntyvyyteen. Emme tarkoin tiedä, 
kuinka paljon, mutta se auttaa lapsiperheitä kaikkein eniten. Mutta se 
edellyttää lievää verojen korotusta meiltä hyväosaisilta ja vanhemmilta. 
Se on vanhemman sukupolven lahja nuorelle sukupolvelle ‒ meiltä ah-
neelta sukupolvelta tulevaisuudelle. Tällä on suuri merkitys, ja lisää las-
ten päivähoitokoteja tarvitaan. Mutta älkää loukatko jotain synnytystal-
koiden puheenvuoron käyttäjää. Jonkin verran väritystä pitää olla. Jos 
se olisi ollut Soini, se olisi kuulunut Soinin sanavarastoon automaatti-
sesti. Sosiaalidemokraatit eivät tässä asiassa ole väärässä. 
 

Valtuutettu Kivekäs (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
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Allekirjoitan täysin kaiken, mitä valtuutettu Ilkka Taipale sanoi koskien 
maksutonta varhaiskasvatusta. Parhaassa tapauksessa, jos katsotaan 
nyt strategiaesitystä, me pääsemme seuraavassa kokouksessa kes-
kustelemaan maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamisesta Helsin-
gissä. 
 

Valtuutettu Rydman (vastauspuheenvuoro) 

 
Valtuutettu Taipale on loistava puhuja, mutta lienee syytä kuitenkin 
huomauttaa, että maksuton varhaiskasvatushan käytännössä toteutuu 
jo, mitä tulee pienituloisiin. Kun taas jos siirrytään täysin maksuttomaan 
varhaiskasvatukseen, siinähän hyötyjinä ovat nimenomaisesti ne, jotka 
tällä hetkellä maksavat varhaiskasvatuksesta eli nimenomaisesti par-
haiten tienaavat. Ja kun Taipale tässä maalaili, että edellytyksenä tä-
män toteuttamiselle ovat parempituloisten verojen korotukset, voidaan 
tietysti miettiä, millainen kannustinvaikutus sitten loppujen lopuksi täl-
laisella siirrolla enää syntyvyyteen mahdollisesti olisi. 
 
Pidän sinänsä merkittävänä yhteiskunnallisena kysymyksenä sitä, onko 
syntyvyytemme riittävällä tasolla, mutta epäilen vahvasti, että taloudel-
lisilla kannusteilla ei suuriakaan vaikutuksia siihen loppupeleissä ole. 
 

Valtuutettu Arajärvi (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Valtuutettu Rydmanille. Hän ei ole oikein mieltänyt tätä pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion perusajatusta universaaleista, kaikille tarkoitetuista 
yhtäläisistä palvelulista, joilla hoidetaan se asia, että kaikki ovat muka-
na jossain määrin. Tuolla argumentaatiolla, mitä hän äsken esitti, voi-
taisiin peruskoulukin muuttaa maksulliseksi. 
 

Valtuutettu Malin 

 
Kiitos, puheenjohtaja ja muut valtuutetut tästä kiinnostavasta keskuste-
lusta. 
 
Tämä on todella, tässä on paljon olennaisia asioita tullut käsittelyyn, 
muun muassa tämä maksuton varhaiskasvatus. Kyllä se on sillä taval-
la, että meillä pohjoismaisella tasolla varhaiskasvatuksen käyttöaste on 
tällä hetkellä aika hassulla tasolla, jos ajatellaan, että monissa muissa 
Euroopan maissa ollaan todella paljon korkeammissa prosenteissa. Eli 
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kyllä meidän täytyy miettiä niitä keinoja, miten se maksuton varhais-
kasvatus voisi esimerkiksi vaikuttaa tähän. 
 
Meillä täällä näin on tulossa ensi vuonna väestönkasvu arvioitu 1,25 %, 
mutta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ja toisen asteen laskettu vä-
estönkasvu niiden asiakkaiden, jotka siellä ovat, lasten ja nuorten mää-
rän kasvu on 2 %. Eli meillä tämä väestömäärä kasvaa koko ajan todel-
la paljon ja todella voimakkaasti, ja meidän budjetit eivät pysy siinä pe-
rässä. Tämä arviointi, mitä täällä tehdään juuri tästä, kuinka paljon lap-
sia on ja millä alueilla, niin siinähän on tosiaan tämä historiallinen käyt-
täytymisen elementti, jota voi sanoa ehkä tällaiseksi Nurmijärvi-
kertoimeksi, eli kuinka paljon lapsiperheet muuttavat pois Helsingistä 
kehyskuntiin. Tämä on jo monta vuotta arvioitu ihan pieleen. Eivät lap-
siperheet todella täältä muuta pois enää, ja tämä on ehdottomasti to-
della tärkeätä, että tätä arviointimallia lähdettäisiin korjaamaan. 
 
Nämä tehostamistoimet, mitä tässä tiloissa joudutaan tekemään koko 
ajan myös budjettisyistä varhaiskasvatuksen tiloissa, ovat aika rankkoja 
meidän lapsillemme ja nuorillemme. Mielestäni tämä Mari Holopaisen 
ponsi on aika hyvä siinä asiassa, että otetaan se huomioon, että myös 
nämä tilojen tehostamistoimet iskevät juuri niihin lapsiin, jotka tarvitse-
vat eniten tukea. Esimerkiksi se, että jos joudutaan siirtymään hirveän 
nopealla aikataululla tilasta toiseen, niin tutkimusten mukaan alkaa 
näyttäytyä siltä, että jos joku lapsi ei pysy mukana, hän onkin yhtäkkiä 
ongelmatapaus. Eli meidän kannattaa miettiä, millä lailla nämä tilarat-
kaisutkin vaikuttavat siihen, minkälaisia elämäntarinoita, elämänkaaria 
meidän lapsillemme tulee. 
 
Joka tapauksessa me eilen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jälkeen 
keskustelimme vähän siitä, mitä tällainen iso, uusi päiväkoti tuo tulles-
saan. Onneksi kuulin varhaiskasvatuspuolen johtajaltamme Satu Jär-
venkallakselta, että kyllä siellä mietitään jo nyt sitä, miten tällaisia isoja, 
uusia päiväkoteja johdetaan, miten näitä asioita hoidetaan siellä. Si-
nänsä siis uskon, että siellä on otettu se vakavasti, että ei tällaisia päi-
väkoteja voi samalla tavalla johtaa eikä suunnitella kuin pieniä päiväko-
teja. Mutta ymmärrän myös todella hyvin, että se, että jos joku käyttää 
tiloja ja käyttää palveluja, niin heillä on aina erittäin tärkeitä ja olennai-
sia näkökulmia siihen asiaan. Tämä on kannatettava tavoite. 
 
Kiitos. 
 

Apulaispormestari Sinnemäki 

 
Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
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On ollut hieno kuunnella tähän asti käytyä keskustelua. Aivan kuten 
täällä on todettu, kasvava kaupunkimme tällä hetkellä rakentaa kiihke-
ästi uusia päiväkoteja, ja se on hyvä asia. Nyt käsittelyssä oleva päivä-
koti Suursuo ja Daghemmet Stigen on kaikkein suurin näistä hankkeis-
ta, mutta todellakin meillä on eri vaiheessa suunnittelua ja päätöksen-
tekoa muitakin aika suuria päiväkoteja ja sitten vielä pienempiä päivä-
koteja.  
 
Ajattelen itse, että erittäin tärkeää on se, miten kaupungissa toimitaan 
näiden päiväkotien suunnittelun osalta. On tärkeää, että siellä on sekä 
tilapuolen, arkkitehtuurin, pihasuunnittelun ja päivähoidon ammattilaisia 
miettimässä sitä, miten löydetään parhaat ratkaisut. Tässä kyseisessä 
päiväkodissa, josta nyt olemme tekemässä päätöstä, ehkä erityisenä 
etuoikeutena on se, että tämän päiväkodin pihasta tulee suuri ja moni-
ilmeinen ja lapsille ja mielenkiintoinen ja siellä pystytään säilyttämään 
sitä viehättävää luontoa, joka siellä tällä hetkellä on.  
 
Ajattelen itse valtuutettu Holopaisen ponnesta, että sen alkuosa esittää 
sentyyppisiä asioita, jotka varmasti tapahtuvat joka tapauksessa, eli 
jatkosuunnittelussa mietitään sitä, millä tavalla pienempien lasten ryh-
mät pystyvät toimimaan erikseen. Suunnittelussahan on jo tähän men-
nessä, mitkä ovat perusasioita, huoltoliikenne erotetaan siitä liikentees-
tä, jossa vanhemmat tuovat lapsia päiväkotiin ja hakevat lapsia päivä-
kodista. Tämä on perusratkaisu kaikissa uusissa päiväkodeissa. 
 
Valtuutettu Holopaisen ponnessa se jälkiosa, jossa haetaan sitä, että 
saisimme myös käyttäjiltä ja palvelumuotoiluhankkeen kautta ehkä lisä-
tietoa siitä, millä tavalla nämä isot päiväkodit ja niiden erityisesti aamu- 
ja iltapäivä toimivat, voisi olla hyvä lisä ja tuoda meille lisäarvoa näiden 
hankkeiden suunnitteluun, koska näyttää selvältä, että myös tulevina 
vuosina meillä on aika paljon hyvin pieniä ja tosi huonokuntoisia päivä-
koteja. Ja silloin uskon, että me tulemme tämän valtuustokauden aika-
na tekemään vielä lukuisia sellaisia päätöksiä, joissa ehkä puretaan 
vanhoja epäasianmukaisia tiloja ja sitten rakennetaan hyvin suunnitel-
tuja, hyvin pohdittuja vähän isompia päiväkoteja. Ja silloin se, miten eri-
ikäisten ryhmät siellä toimivat, miten saattoliikenne toimii, miten huolto-
liikenne toimii ja miten pihat on organisoitu, ovat isoja kysymyksiä, ja 
on varmasti arvokasta, jos meille tulee siitä myös käyttäjätietoa. 
 

Valtuutettu Kari 

 
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 
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Täytyy sanoa, että tämä on kyllä hanke, jota on ilo olla täällä hyväksy-
mässä. Me kävimme tässä edesmenneessä varhaiskasvatuslautakun-
nassa tätä hanketta aika perinpohjaisesti läpi, ja täytyy sanoa, että tulin 
kyllä itse täysin vakuuttuneeksi siitä, että tämä on äärimmäisen hyvin ja 
ammattitaidolla suunniteltu hanke ja Maunulaan saadaan hieno päivä-
koti. Hieno asia. Ja sillä alueella tosiaan tarve on todella kova. Ei oike-
astaan ole järkevää käydä keskustelua siitä, ovatko pienet päiväkodit 
hyviä, ovatko isot päiväkodit hyviä. Me tarvitsemme kaikenlaisia päivä-
koteja.  
 
Niin kuin valtuutettu Kivekäs tässä aikaisemmin totesi, juuri eilen hy-
väksyttiin 42 lapsen päiväkoti, ja nyt hyväksytään huomattavasti suu-
rempaa päiväkotia. Oleellista on se, että jokainen päiväkoti, joka tähän 
kaupunkiin tulee, on se paras mahdollinen päiväkoti. Ne ovat hyvin 
johdettuja yksiköitä, joissa kaikkien toiminnan lähtökohta on se lasten 
paras, lasten hyvinvointi ja se mahdollisimman korkeatasoinen peda-
goginen varhaiskasvatus, jota onneksi... On ollut ilo seurata sitä kes-
kustelua, jota varhaiskasvatuksen tarpeesta nyt Helsingissä käydään. 
On ilo myös nähdä tämä maksuton varhaiskasvatus siellä strategiaesi-
tyksessä. Sen eteen on tehty paljon töitä, ja on hienoa, että vihdoin 
ymmärretään se varhaiskasvatuksen merkitys lasten kehityksessä, 
koska se on täysin rinnastettavissa perusopetuksen merkitykseen. Ja 
jos me haluamme lasten yhdenvertaisuutta ja oppimistuloksia paran-
taa, silloin varhaiskasvatus on nimenomaan se asia, jota meidän täytyy 
katsoa. On hienoa, että Helsinki ottaa tässä nyt edistysaskeleita, kun 
ikävä kyllä valtakunnallisesti mennään taaksepäin. 
 

Valtuutettu Haatainen 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Tämä on todellakin hieno hanke, ja hyvä että tulee tarpeeseen, päivä-
koteja, uusia tiloja, koska puutetta näistä paikoista on, ja erityisesti 
keskustan alueella näyttää olevan nyt myös tilan ahtautta, koska nuoret 
perheet pysyvät keskusta-alueella, ja siitä syystä tähänkin pitää kiinnit-
tää huomiota. 
 
Minusta tämä maksuttomuusasia on hieno, että Helsingissä nyt voitai-
siin mennä eteenpäin siinä. Se on demareiden pitkäaikainen tavoite ol-
lut, ja se on luonnollinen jatkumo maksuttomalle peruskoululle, joka on 
todella iso sosiaalinen innovaatio siinä missä äitiyspakkaus tai maksu-
ton puistoruokailu. Näissähän Helsinki on ollut historiassa edelläkävijä 
aina. 
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Minusta olennaista kuitenkin on samalla huolehtia siitä, että päivähoi-
don laadusta pidetään kiinni. Olin tänään tutustumassa helsinkiläiseen 
päiväkotiin, ja kuulin myös sen huolen, että koulutettujen lastentarhan-
opettajien rekrytoinnissa on todella paljon vaikeuksia. Tässä asiassa 
Helsinki voisi olla aktiivinen valtiovaltaan päin, opetusministeriöön päin 
ja edellyttää sitä, että lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään, 
koska kyllä se laatu syntyy, ei pelkästään riittävän pienistä ryhmistä, 
mutta siitä, että ovat ammattilaiset, jotka siellä ovat näitä lapsia ohjaa-
massa. Toivon, että tämä otettaisiin työlistalle ja painettaisiin päälle val-
tiovaltaan päin, että koulutusmääriä lisätään. 
 
Sitten vielä näistä paikoista, niin ennen vanhaan kaupunginhallitus seu-
rasi oikein sitä, miten paljon jonoissa on lapsia ja mikä tilanne on. Kyllä 
siinä on nyt sitten kaupunginhallituksella ja johtajistolla tällainen tärkeä 
tehtävä, että seurataan, mitä reaaliaikaisesti tapahtuu. 
 

Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro) 

 
Valtuutettu Haataiselle. Tämä on hyvä idea, että oltaisiin yhteydessä 
näistä koulutuspaikoista, mutta meillä on myös ongelmia tässä palk-
kauksessa, eli palkkataso on täällä niin matala, että se kyllä vaikuttaa 
siihen, pysyvätkö ihmiset tässä lastentarhanopettajan vaativassa ja 
erittäin hyvin koulutetussa ‒ maisteritason koulutustakin voi olla ‒ työs-
sä. Eli nämä ihmiset ovat erittäin suuressa palkkakuopassa, jonka li-
säksi työolosuhteet, kun miettii sitä, eli juuri se, ovatko päiväkodit toimi-
via, onko siellä johtaminen hyvää, ovatko tilat toimivia. Kaikki nämä te-
kijät ovat myös todella olennaisia siinä, pysyvätkö lastentarhanopetta-
jamme täällä töissä. Ja tietenkin lastenhoitajat ja muu henkilöstö ovat 
myös hyvin tärkeitä. 
 

Valtuutettu Peltokorpi (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopistot ovat viime vuonna sopineet 
lastentarhanopettajien koulutusmäärien nostamisesta noin kolmannek-
sella, eli siihen tarpeeseen kyllä pyritään vastaamaan. Mutta isona on-
gelmana on tosiaan se, että aika moni lastentarhanopettaja joko jo heti 
opinnoista valmistuttuaan tai sitten jonkun aikaa työtä tehtyään hakeu-
tuu esimerkiksi luokanopettaja- tai muuhun opettajankoulutukseen ja 
siirtyy pois niistä työtehtävistä, mihin on sen ensimmäisen koulutuk-
sensa tai nimenomaan sen lastentarhanopettajakoulutuksensa saanut. 
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Valtuutettu Kivekäs (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Tämä valtuutettu Peltokorven esiin tuoma hallituksen lisäys lastentar-
hanopettajien koulutukseen on tietysti erittäin tervetullutta, mutta jos 
muistan oikein, niin se määrä ei riitä kattamaan edes Helsingin lisätar-
vetta lastentarhanopettajista. 
 
Välihuuto! 
 
Eikä eläköitymistä. Ja Helsingin yliopisto käsittääkseni on hakenut vielä 
merkittävästi lisää koulutusmahdollisuutta, jota toivon, että kaupunkina 
voimme tukea niillä keinoilla, jotka meillä käytössämme on. 
 

Valtuutettu Niskanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Minun nimeni on tosiaan Aleksi Niskanen ja olen perussuomalaisten 
varavaltuutettu, ensimmäistä kertaa täällä paikalla, ja nyt käytän tietysti 
heti tilaisuuden hyväksi ja puhun itselleni tärkeästä aiheesta eli var-
haiskasvatuksesta. Istuin tosiaan 2013‒2017 varhaiskasvatuslauta-
kunnassa, ja uskallan väittää, että ainakin jotain tiedän aiheesta.  
 
Ihan lyhyesti, kun tässä ei tätä aikaa hirveästi ole, haluaisin korostaa si-
tä, että tässä on taloudellisena ilmiönä, kun puhutaan esimerkiksi näis-
tä hankesuunnitelmista, niin okei, voidaan saada joku yksittäinen päi-
väkoti rakennettua suht kustannustehokkaasti ja minimoitua esimerkiksi 
jotain turhia kustannuksia, mutta sitten se ongelma on se, että meidän 
pitäisi ottaa tällaisena rinnakkaisena taloudellisena ilmiönä huomioon 
näiden väistötilojen kustannukset, jotka tiedän, että ovat välillä nous-
seet todella suuriksi, koska tiloja ei vain ole. Joskus olen tilakeskuksel-
takin asiaa kysynyt, kun yhdessä päiväkodissa oli muistaakseni mel-
kein kymmenkertaiset kustannukset väistötiloissa verrattuna siihen 
vuokraan eli ihan järjettömät. Emme pystyneet enää siellä lautakun-
nassa asialle tekemään mitään. Eli ne voivat nousta ihan siis johonkin 
50 000 euron muistaakseni jopa kuukausisummaan. Siis väistötilojen 
kustannukset pitäisi saada kuriin. Sen haluan tähän liittyvänä taloudel-
lisena ilmiönä sanoa. 
 
Toinen asia, minkä haluan sanoa, on se, että okei nyt puhutaan, että 
hienoa että on uusi rakennus tulossa ja varmasti on  ?   ilmastointi ja 
pyritään minimoimaan homeongelma ja näin. Nämähän ovat näitä tek-
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nisiä asioita, mutta haluan nyt tähän myös korostaa sitä, että nyt kun 
Suomessa on valitettavasti heikentynyt ja jatkuvasti heikentyvä turvalli-
suustilanne, niin minun mielestäni pitäisi esimerkiksi ottaa huomioon 
tämä kiristynyt terroriuhka ja lisätä siis turvallisuustoimia päiväkodeissa 
ja päiväkotien liepeillä. Meillähän on esimerkkejä tietyistä maista, missä 
on tehty siis aseellisia hyökkäyksiä päiväkoteihin. Se on jo ihan todelli-
suutta maailmalla, ja mielestäni Suomessa pitäisi nyt herätä hyvin äk-
kiä ‒ ei täällä ole aikaa mitään paperisotaa odottaa ‒ ihan Helsingin ta-
solla, että näihin uusiin päiväkoteihinkin, kun puhutaan näistä, ne ovat 
tärkeitä asioita, mutta tämä, joka koskee kaikkia päiväkoteja, on siis 
tämä terroriuhka ja turvallisuus. Tähän pitäisi kaupungin korkeimmalla 
tasolla reagoida todella nopeasti, koska sitten jos meillä tulee sinne jo-
honkin päiväkotiin oikeasti joku hyökkäys, se on liian myöhäistä. Nyt pi-
täisi oikeasti alkaa reagoida näihin asioihin. 
 
Sitten vielä muutama muu asia on se, että tuohon... Se on tietysti tär-
keää, täällä ovat ryhmäkoot, että uusissahan on se 8 neliön mitoitus. 
Se on ihan OK uusissa, mutta vanhoissahan rakennuksissa se ei toimi. 
Ja en kannata liian isoja päiväkotiryhmiä. Lapsen mielenterveys alkaa 
kärsiä, ei pysty keskittymään. 
 
Sitten haluan sanoa vielä tuohon... Mikäs tuo oli... Niin, kun tässä oli 
puhetta, tässä muutama demarivaltuutettu mainitsi tästä pohjoismai-
sesta hyvinvointivaltiosta, niin mielestäni sitten taas on hyvä ottaa se 
huomioon, että tämä on tärkeä asia ‒ siis varhaiskasvatus ja näin pois-
päin  ‒ mutta sitten kun puhutaan muista politiikan lohkoista, esimer-
kiksi paperittomien ja laittomasti maassa olevien terveydenhuollosta, 
niin se on aika mielenkiintoinen logiikka sitten, että yhtäällä puoluste-
taan. Totta kai nämä ovat tärkeitä palveluita, mutta sitten kun sitä rahaa 
on rajallisesti käytettävissä, pitäisi ottaa aina nämä näihin keskustelui-
hin mukaan, mitä kutkin valtuutetut tai poliitikot puhuvat yhdessä paik-
kaa ja mitä he puhuvat toisessa paikkaa. Olisihan se kiva laittaa rahaa 
jokaiseen kohteeseen, mutta sitä ei vain ole loputtomiin.   
 
Kehotankin  ?  keskustelua seuraavat ihmiset myös tuolla   ?   puolella 
kiinnittämään huomiota siihen, että näitä taloudellisia resursseja, mitä 
sinä sanot tuolla paikassa A ja mitä sanot paikassa B. Että joku voi sa-
noa, että rahaa laitetaan kohteeseen A, mutta sitten voivatkin rahat 
loppua, että sitä ei riitäkään siihen B-kohteeseen. Minun mielestäni 
nämäkin olisi tärkeätä ottaa huomioon, kun puhutaan näistä taloudelli-
sista asioista. 
 
Sitten oliko minulla vielä yksi pointti tässä. Annetaan lapsille siis arvo-
kas lapsuus. 
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(Puheenjohtajan välihuomautus.)  
 
Menikö puheaika jo? Okei. Tärkeätä on antaa lapsille arvokas, turvalli-
nen lapsuus ja laadukas varhaiskasvatus, ja siihen kannattaa investoi-
da. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Varavaltuutettu Niskaselle sanoisin, että teidänkin oma ryhmänne voi 
vaikuttaa budjettineuvotteluissa siihen, paljonko asioihin budjetoidaan. 
Haluaisin tähän myös todeta sen, että ehkä turha pelon lietsonta voitai-
siin jättää nyt niikseen. En halua vähätellä asioita, mutta ei mennä kui-
tenkaan asioiden ulkopuolelle. 
 

Valtuutettu Taipale (vastauspuheenvuoro) 

 
Puheenjohtaja. 
 
Tekisi mieli kysyä perussuomalaisten ryhmältä tai edeltävältä puhujalta 
suhdetta tähän lasten päivähoidon maksuttomuuteen sillä perusteella, 
että Suomen syntyvyys on 1,8 ollut. Se on pudonnut 1,6:een, ja kansan 
uusiutuvuus edellyttää noin 2,2:ta. 2 vaihtoehtoa on, että kansa synnyt-
tää, ja se tehdään taloudellisesti mahdolliseksi tai sitten on maahan-
muuttajia aika tavalla. Tämän logiikan nojalla toivoisin, että perussuo-
malaiset harkitsisivat vakavasti tukea maksuttomalle varhaiskasvatuk-
selle. 
 
Mitä tulee väkivallan uhkaan, ainoa keino on kansainvälinen sosiaalipo-
litiikka ja sosiaalipolitiikka Suomessa. On 3 yhteiskuntamallia: sorto, 
sekasorto ja sosiaalipolitiikka. Sorrolla saadaan aina sekasorto kuriin, 
mutta sosiaalipolitiikalla sekä sorto että sekasorto. 
 

Valtuutettu Jalovaara (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Minä tässä tätä edellistä puheenvuoroja ja vähän muitakin olen kuun-
nellut jännityksellä, kun tämä otsikko on Suursuon päiväkodin hanke-
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suunnitelma. Me olemme tässä koko maailman oikeastaan jo paranta-
neet, mutta onhan se hyvä, että tulee monipuolinen. Jättäkää nyt vähän 
paukkuja, kun täällä on viimeisenä kohtana tämä meidän ryhmäaloit-
teemme lapsivaikutusten arvioinnista, niin voimme siellä sitten paran-
taa lisää maailmaa. 
 

Valtuutettu Kaleva (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Tässä täytyy nyt muistaa se, että nämä ovat kuitenkin tärkeitä asioita, 
mitä tässä äskeisessä puheenvuorossa eli nämä turvallisuusasiat, eikä 
niitä pidä millään tavalla ohittaa olankohautuksella. Mutta on myös 
muistettava se, että tällainen ylenpalttinen turvallistaminen ei aina lisää 
sitä turvallisuutta, ei edes sitä turvallisuudentunnetta. Eli täytyy muistaa 
se, että jos lähdetään toimimaan hyvin voimakkaasti, silloin välttämättä 
itse asiassa se turvallisuudentunne, jota pyritään kasvattamaan, ei suu-
ressa yleisössä sitten itse asiassa kasvakaan. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Halla-aho (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Lyhyt kommentti valtuutettu Taipaleelle. Toki väestökehityksestä on 
syytä olla huolissaan, mutta olen kyllä taipuvainen ajattelemaan kuten 
kollega Rydman tuossa jokin hetki sitten, että ei se kuitenkaan loppu-
peleissä ole rahasta eikä esimerkiksi maksuttomasta päivähoidosta 
kiinni. Jos se olisi kiinni sosiaalipoliittisista tukitoimenpiteistä, maailman 
väestökehitys tai sanotaan väestökehitys Euroopassa ei olisi sitä, mitä 
se on eikä se olisi myöskään kolmannessa maailmassa sitä, mitä se on 
siellä. Ehkä ne ongelmat kuitenkin ovat jossain muualla. 
 
Kiitoksia. 
 

Valtuutettu Arhinmäki (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa rouva puheenjohtaja. 
 
Monelta unohtuu se, että päivähoitomaksut, korkeimmassa maksuluo-
kassa ovat itse asiassa käytännössä kaikki perheet, joissa on 2 työssä 
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käyvää ihmistä. Eli sillä, että tulee maksuton varhaiskasvatus, erityises-
ti autetaan tavallisia työssä käyvä varsin pienituloisia ja keskituloisia 
perheitä. 
 
Mutta jos jotain positiivista haetaan näistä muutamasta edellä olleesta 
puheenvuorosta, niin vaikuttaa siltä, mikä on hyvä asia, että perussuo-
malaiset ensimmäistä kertaa sinä aikana kun minä olen ollut valtuus-
tossa tai perussuomalaiset ovat olleet valtuustossa ‒ minähän olen ol-
lut pidempään kuin perussuomalaiset ‒ ovat huolestuneita ja kiinnostu-
neita varhaiskasvatuksen ja päivähoidon määrärahoista. Tähän asti 
niistä neuvotteleminen ja niiden eteen työn tekeminen on ollut ihan 
muiden puolueiden tehtävä, mutta nyt saimme lisää päivähoidon mää-
rärahojen puolustajia tähän joukkoon. 
 

Valtuutettu Peltokorpi 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Täällä käydään varsin tärkeää keskustelua, mutta nyt tietenkin ollaan 
päättämässä tästä hankesuunnitelmasta. Kannatan ensimmäiseksi val-
tuutettu Holopaisen tekemää pontta. Se on varsin hyvä, ja minun mie-
lestäni olisi erittäin tärkeää, että kun me puhumme päätöksenteon 
avoimuudesta, me puhumme demokratiasta, me puhumme kaupunki-
laisten osallistamisesta, niin me tekisimme sitä läpi kaiken sen, miten 
kaupunki toimii. Erilaisissa hankkeissa, osallistamme niitä käyttäjiä yhä 
enemmän, ja sitä kautta saamme kehitettyä palvelujamme yhä parem-
paan suuntaan. 
 
Mutta tällaiset prosessit voivat kehittyä myös siinä toiminnan aikana. 
Varmasti tämäkin päiväkoti, kun se valmistuu, niin voi olla, että havai-
taan, että jotkut kohdat eivät ole sillä tavalla kuin olisi ehkä parasta 
mahdollista ollut niitä kehittää, ja sitten pitää olla sitä joustavuutta, että 
ajan kuluessa sitten kun tehdään remonttia ja muuta, tehdään niitä 
muutoksia, jotka vastaavat paremmin tarpeisiin. 
 
Tuossa kun luin tuota hankesuunnitelmaa ja listatekstiä, yksi kysymys, 
joka minulle jäi erittäin avoimeksi, oli se, onko nyt tarkoitus, että tämä 
päiväkoti toimii nimenomaan päiväaikaisena päiväkotina vai onko tar-
koitus, että tämä vastaa myös vuorohoidon tarpeeseen. Nimittäin se tu-
lee lisääntymään. Se on jo tänä päivänä lisääntynyt, mutta se tulee li-
sääntymään, kun työaika muuttaa muotoaan ja yhteiskunta on yhä 
enemmän 24/7 auki. Onko tämä päiväkoti suunniteltu myös siihen, että 
pystytään alueen vuorohoidon tarpeeseen vastaamaan? Jos ei, niin 
toivon, että tätä kysymystä pohditaan ja päiväkoti vastaisi myös siihen 



 
HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  22 
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA   
 DISKUSSIONSPROTOKOLL 

 
 

 30.8.2017 

 

 

tarpeeseen alueella. Vuorohoidossa on erityisen tärkeätä, että päiväko-
ti olisi mahdollisimman lähellä lasten kotia, jotta myös ilta-aikaan voi-
daan käydä hakemassa lapsi vielä kotiin nukkumaan, eikä tarvitse sen 
takia, että työmatkat ja matka päivähoidosta kotiin ovat liian pitkät, jät-
tää lasta myös sitten yöksi päiväkotiin nukkumaan. 
 
Erillisistä pihoista tässä on jo käytetty puheenvuoroja ja puhuttu siitä, 
että tässä nyt suunnitellaan yhtä pihaa ja käytetty ilmaisua ja tuolla 
teksteissäkin käytetään ilmaisua ”monimuotoinen piha”. Sen voi myös 
kääntää toiselle termille ”vaikeasti valvottava piha” ‒ valitettavasti. Sa-
maan aikaan kun piha on monimuotoinen ja mukava leikeissä, se tar-
koittaa esimerkiksi iltapäivällä helposti sitä, että siellä ehkä tarvitaan 
enemmän henkilökuntaa, jotta pystytään valvomaan, missä lapset liik-
kuvat ja mitä siellä päivähoidon pihalla tapahtuu, jotta ei tapahdu on-
nettomuuksia ja tapaturmia. Koska riski siihen kasvaa aina silloin jos on 
tavallaan sellaisia kulmia, joihin ei niin helposti näe. 
 
Yksi, mitä mietin tosi paljon tuossa hankesuunnitelmassa, oli se, että 
siellä... En ihan varmasti osaa lukea nyt sitä pohjapiirustusta, että onko 
niin, että yhdestä ovesta tullaan sisään sekä siihen kakkoskerroksen 
että ykköskerroksen eteiseen ja niitä märkäeteisiä on 3 kappaletta. Si-
nänsä niissä märkäeteisissä näyttää olevan se hyvä, että niistä on suo-
raan käynti wc-tiloihin, koska aika paljon joudutaan varsinkin pienten 
lasten kanssa kuivaksiopetteluvaiheessa tekemään sitä, että tullaan ul-
koa sisälle vessaan ja niin edelleen, niin se on aivan erinomaisesti 
suunniteltu. Mutta se, että jos kaikki 335 lasta tulisivat yhtä aikaa aa-
mulla ja kaikki tulevat yhdestä ovesta ja 3 märkäeteiseen ja sitten vielä 
on tällainen sadeaika, niin se voi aiheuttaa aikamoisia haasteita.  
 
Omat lapseni ovat nyt päiväkodissa, jossa on noin 70 paikkaa, ja siellä 
on 3 eteistä. Ja jos se lapsimäärä kolminkertaistetaan niihin eteisiin, 
niin ne ovat aikamoisella kuormituksella siinä vaiheessa aina kun lap-
set tuodaan hoitoon ja sitten siinä vaiheessa, kun heitä sieltä haetaan. 
Sekin vaikka, että haetaan suoraan ulkoa, ei tarkoita sitä, että ei käy-
täisi siellä eteistiloissa, koska sieltä tarvitsee hakea lasten tarvikkeita ja 
ehkä käydä esimerkiksi kuravaatteet vaikka riisumassa.  
 
Tällaisiin asioihin toivoisin kiinnitettävän lisää huomiota, ja siksi Holo-
paisen ponsi on tärkeä. 
 

Valtuutettu Sydänmaa (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
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Terhi Peltokorpi otti esiin erittäin tärkeän asian tästä ilta- ja vuorohoi-
don tarpeisten perheiden huomioimisesta. Haluaisin tuoda siihen asi-
aan vielä lisäksi mukaan yksinhuoltajien tilanteen. Eli yksinhuoltajia on 
meillä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, joille tämä iltahoidon järjes-
tyminen ja vuorohoidon järjestyminen vaikuttaa vahvasti työllistymi-
seen. Eli erittäin hyvä huomio ja toivon, että tämä otetaan huomioon 
vielä. 
 
Noista märkäeteisistä haluaisin sanoa, että oma lapseni on 100 lapsen 
päiväkodissa, jossa on 5 märkäeteistä, ja täyttä on sielläkin. Osuva 
pointti sekin. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Koulumies 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
 
Olen iloinen siitä, että olemme saaneet tämän hankkeen päätettäväksi 
ja saamme lisää päiväkotipaikkoja Helsinkiin ja siitä, että tässä keskus-
telussa ne, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja tätä aihetta koskien, 
eivät ole kukaan lietsoneet mitään turhaa pelkoa sitä kohtaan, että tä-
mä on suurikokoinen päiväkoti. Täällä on aika rauhallisessa sävyssä 
keskusteltu aiheesta, kun ottaa huomioon, että monet kansalaiset 
etenkin pelkäävät sitä, että tällaiset suuret yksiköt heikentäisivät palve-
lun laatua. Eihän se todellisuudessa niin ole, vaan käytännön työjärjes-
telyillä voidaan vaikuttaa siihen toiminnan laatuun ihan ratkaisevan pal-
jon sillä, miten lasten ryhmät jaotellaan mihinkin tilaan leikkimään ja 
kuinka toimintaa johdetaan. Esimerkiksi sillä, että kun nykyään osa-
aikaisia lapsia on paljon päivähoidossa, miten kaikki toiminta ajoitetaan 
niin, ettei tule kohtuuttomia ruuhkahetkiä sinne.  
 
Ajattelisin, että kun meillä on nyt tämä vaiheessa oleva strategia tälle 
kaudelle, jossa on pormestari esittänyt painopisteeksi homeongelmien 
torjuntaa ja sisäilmaongelmien ratkaisua, niin kyllähän väistämättä ajat-
telen itse ainakin, että kun meillä on niin paljon huonokuntoisia tiloja 
niin päivähoidon puolella kuin esimerkiksi kouluissa, että ainoa järkevä, 
tehokas ratkaisu on purkaa ne pienimmät, huonoimmat ja sitten raken-
taa tilalle uusia puhtaita isompia tiloja. Se olisi oikeasti ainoa toteutta-
miskelpoinen pitkän tähtäimen ratkaisu sisäilmaongelmiin. Tällaisia ky-
symyksiä varmaan tulee eteen vielä enemmänkin. 
 
Se, että tässä ponnessa todetaan, että henkilöstö pitää ottaa mukaan 
kehittämään tätä toimintaa, niin se nyt pitäisi olla kyllä Helsingissä it-
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sestäänselvyys, ja jos ei ole vielä henkilöstö politiikassa mukana, niin 
pitää ehdottomasti lisätä. Nimittäin sekä päivähoito että sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, vanhushuolto, opetus, kaikki ne ovat sellaisia palveluita, 
joissa se palvelun laatu syntyy ihmisten vuorovaikutuksessa, ja sen ta-
kia se on tärkeätä, että kaikki ne työntekijät, mitä Helsingin kaupungilla 
on, ovat mukana kehittämässä toimintaa. Ja uskon, että näin onkin jo 
nykyäänkin. 
 

Valtuutettu Asko-Seljavaara 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Ensin haluaisin kiittää valtuutettu Otso Kivekästä erittäin hyvästä pu-
heenvuorosta ja toivon, että hän voisi jatkaa tässä päivähoitoasioiden 
käsittelyssä.  
 
Kannatan tietenkin maksutonta päivähoitoa, mutta ensin kyllä täytyy 
sopia perhevapaista, koska vaikka perhevapaat maksetaan valtion va-
roista ja päivähoito kuntien varoista, kyllä ne liittyvät niin paljon ihmis-
ten verotukseen, että ei voida ajatella, että yksi on ilmaisempaa kuin 
toinen. 
 
Huomauttaisin siitä, että meillä on myös yksityinen päivähoitomahdolli-
suus. Meillä on Lauttasaaressa esimerkiksi yksityisiä päivähoitajia, ja 
sitä pitäisi suosia siinä tapauksessa, että vanhemmat vierastavat näitä 
jättisuuria päiväkoteja. 
 

Valtuutettu Urho 

 
Suursuon erinomaisesta päiväkotihankkeesta, sen hankesuunnitelmas-
ta keskustellaan nyt, ja tämä on totta kai erinomainen asia, että se val-
mistuu. Sitä on edeltänyt varmaan noin 5 vuoden suunnittelu. Lautta-
saaressa on valmistumassa suuri päiväkoti Isokaaren varrelle koulua 
vastapäätä. Sitäkin on edeltänyt 5 vuoden suunnitelma. Haluan kysyä 
apulaispormestarilta, mihin toimiin sivistystoimi, varhaiskasvatus ryhtyy, 
että aktiivisesti etsitään yksityisiä päiväkotipaikkoja, etsitään vuokratilo-
ja kuten myös peruskoulun käyttöön vuokratiloja. Päiväkotipaikoilla on 
kaupunginosittain sellainen, että kun rakentuu asuntoja, ne ovat kaikki 
tarpeeseen täynnä, mutta muutaman, 5 vuoden päästä se huippu on 
mennyt ohi, ja sitten meillä on ehkä käyttämätöntä tilaa. Lauttasaares-
sa on tällä hetkellä muistaakseni 10 yksikköä parakeissa tai sellaisissa 
paviljongeissa puistoissa, jotta päiväkotipaikat riittäisivät. 
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Esimerkkini on tietysti omasta kaupunginosastani. Ensi joulukuun, Elina 
Moisio voi korjata, ensi tammikuun alusta puuttuu noin 100 päiväkoti-
paikkaa. Ja jos metro ei ala kulkea, 2 liikennevälineellä mennään näillä 
pikkubusseilla Jätkäsaareen ja keskustaan, ja keskustan päiväkodit 
ovat täynnä. 
 
Helsingin ennakointi päiväkotipaikkojen tarpeeseen on mennyt pieleen, 
mutta enpä ihmettele, koska syntyvyys on laskenut noin 1 000 lasta per 
vuosi. Nyt on ennustettavissa pääkaupunkiseudulla 1 000 lasta vä-
hemmän synnytetään, mutta lapsiperheet tulevat työn perässä pää-
kaupunkiin. Tämä on asia, joka täytyy näissä ennakoinneissa ottaa ai-
van eri tavoin huomioon.  
 
Eli lapsimäärä mukaan, ostopalveluja ja kaupungin vuokratiloja nope-
asti käyttöön. Meillä ei ole kaupungin tontteja kaikissa kaupunginosissa 
uusien päiväkotien rakentamiseksi. Espoon tavoin pitää tukea samalla 
tavoin yksityisiä päiväkoteja ja sopimuspäiväkotia. 
 
Sitten tulen tähän Helsingin yliopistossa olevaan lastentarhanopettajien 
koulutukseen ja aika krooniseen pulaan lastentarhanopettajien vakans-
sien täytössä. Se koskee sekä ruotsinkielistä yliopistokoulutusta että 
suomenkielistä yliopistokoulutusta. Valtakunnalliset aloituspaikat eivät 
kyllä ollenkaan nyt kohdennu riittävästi Helsinkiin, ja siihen pitää... Sa-
noisin, että lähes strategiatason asia, miten Helsingin yliopistoon vaiku-
tetaan lastentarhanopettajien koulutuspaikkojen lisäämisessä. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Ulla-Maija Urho otti esiin sen, että päiväkodit tyhjentyvät sitten ajan mit-
taan eri asuinalueilla, ja on totta: osa asuinalueista ikääntyy ja osa nuo-
renee. Sen takia onki tärkeätä, että näitä kaupungin tiloja otetaan yh-
teiskäyttöön ja laajempaan käyttöön. Silloin tätä ei tule ja saadaan 
kaikki hyöty neliöistä irti. Tähän toivottavasti saadaan tulevalla valtuus-
tokaudella jo aika selkeät suuntaviivat siitä, miten tämä homma toimii. 
 
Kiitoksia. 
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Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Tämä on ihan totta, että joillakin alueilla se väestöprofiili muuttuu, mutta 
kyllä hyvin laajasti ihan koko Helsingissä meidän pitää varautua siihen, 
että seuraavina vuosina lapsimäärämme kasvaa vielä todella pitkään. 
Lapsia tulee koko ajan lisää, eli se, että niitä tiloja olisi ihan hirveästi lii-
kaa, ei ole mitenkään kauhean yleinen ongelma. 
 
Toinen asia. Tässä puhuttiin nyt yksityisen päivähoidon tarpeesta. Se 
nyt on sitten asia, josta varmasti eri ryhmissä on erilaisia mielipiteitä. It-
se näen, että se ei ole kovin tasa-arvoinen ratkaisu, jos suurissa mää-
rin siirrytään tukemaan yksityistä päivähoitoa kaupungin oman päivä-
hoidon sijaan.  
 
Mutta sen lisäksi myös haluan tuoda sen esiin, että yksi asia, joka on 
nimenomaan mennyt pieleen näissä ennakoinneissa, voi olla, että lap-
simäärä on ollut suunnilleen sellainen kuin on ennustettu, mutta se on 
aina ennustettu pieleen, kuinka paljon lapsia on hakemassa omiin päi-
väkoteihin. Niissä on satojen lapsien eroja silloinkin kun väestöennuste 
on mennyt suurin piirtein oikein, ja se johtuu budjetoinnista. 
 

Valtuutettu Holopainen 

 
Kiitos hyvästä keskustelusta. 
 
Täällä on monta kertaa tuotu esiin, että tarvitaan niin suuria, keskiko-
koisia ja pieniä päiväkoteja, mutta käsittääkseni meillä on tällä hetkellä 
linjaus, jonka mukaan me emme itse asiassa rakenna uusia kaupungin 
isoja päiväkoteja. Voi olla ‒ ja onkin ‒ että niitä tulee tällaisiin olemassa 
oleviin kiinteistöihin, mutta tämä on yksi sellainen asia, jota kannattaisi 
pohtia, että pitäisikö tätä linjausta muuttaa. Se, että meillä olisi... Se 
minimimäärä taitaa olla 120 lasta, että tällaista uutta päiväkotia ruve-
taan rakentamaan ihan uudisrakennuksena. Apulaispormestari voi kor-
jata, jos tämä ei ole juuri tämä määrä. Mutta että joka tapauksessa me 
olemme lähteneet tällaisesta vahvasta ns. kustannustehokkuusnäkö-
kulmasta, mutta siinä ei ole huomioitu esimerkiksi sitä, mitä se tuottaa 
aikana, kun ihmiset matkustavat kauemmas ja niin edespäin.  
 
Meidän kannattaisi miettiä vähän joustavampia malleja, ihan niin kuin 
nämä yksityiset tekevät siinä hyvin, että yksityisiä päiväkoteja syntyy 
paljon kivijalkoihin, ja niissä onkin paljon hyvää. Mutta toki siinä on se 
haaste, että useimmille keskituloisillekin ihmisille ne ovat kalliita ja voi-
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vat maksaa ‒ ja maksavatkin ‒ vaikka 570 euroa per lapsi, ja vanhem-
mat joutuvat myös sitoutumaan 12 kuukauden sopimukseen, johon ei 
mitään taukoja voi saada. Usein näin.  
 
Mutta tosiaankin jos me oikeasti puhumme, että me haluamme ja tar-
vitsemme myös pieniä päiväkoteja, sitten meidän kannattaisi joustavas-
ti myös rakentaa niitä uusille alueille uudisrakennuksiin kivijalkoihin ‒ 
todellakin myös niitä pieniä. Tämä ei ole nyt ollut tämä linja viime aikoi-
na. 
 
Terhi Peltokorpi toi hyvin esiin, että todellakin tarvitaan niitä sisään- ja 
uloskäyntejä ja eteisiä paljon. Käsittääkseni tässä ei ollut kuin 2 ulos-
käyntiä, mutta voin tähänkin toki saada tarkennusta, jos oli jotenkin 
muuten. Mutta käyttäjälähtöisyyttä lisää, ja siihenhän tämä Moision hy-
vä aloite myös pyrkii, jossa paremmin pystyttäisiin ennakoimaan lasten 
määrä, että kysellään ihmisiltä. Ei pelkästään katsota niitä tilastoja, 
vaan tehdään kyselyjä ihmisten aikomuksista. 
 

Valtuutettu Arhinmäki 

 
Arvoisa rouva puheenjohtaja. 
 
Meillä on positiivinen ongelma edessä tulevina vuosina. Tarvitsemme 
lisää päiväkotirakennuksia, ja sen vuoksi on tärkeää myös, että luo-
vumme tällaisesta mekaanisesta euromääräisestä investointikatosta, 
että ei tule sellaisia pullonkauloja, joissa emme pysty tekemään järke-
viä investointeja ja huolehtimaan siitä, että lapsilla on hyvät, asialliset 
päiväkotitilat. Tärkeää on myös se, minkä pormestarin strategiaesityk-
sessä on, tämä, että puututaan näihin sisäilma- ja homekysymyksiin 
niin päivähoidossa kuin kouluissa ja muussa toiminnassa. 
 
Arvoisa rouva puheenjohtaja. 
 
Samaan aikaan kun puhumme seinistä, meidän pitää puhua sisällöstä: 
miten me huolehdimme siitä, että päivähoito tai erityisesti varhaiskas-
vatus on tasa-arvottavaa. Tässä asiassa me olemme yhdessä olleet 
viisaampia kuin esimerkiksi hallitus, joka rajoitti subjektiivista päivähoi-
to-oikeutta ja kasvatti lapsimitoituksia päivähoidossa. Onneksi me em-
me sitä Helsingissä tehneet. Vantaa on erittäin negatiivinen esimerkki 
siitä, että kun niiden perheiden lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 
rajattiin, jossa toinen vanhemmista on syystä tai toisesta kotona, nämä 
on laitettu samoihin ryhmiin. On luotu 2:ta kategoriaa päivähoidon sisäl-
lä. On tärkeää, että me Helsingissä pidämme kiinni subjektiivisesta päi-
vähoito-oikeudesta ja mitoituksista. 
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Nimittäin puhutaan aina siitä, miten varhaiskasvatus maksaa itsensä ‒ 
yleensä sanotaan ‒ seitsemänkertaisena takaisin, mutta se maksaa 
vain siinä tapauksessa, jos varhaiskasvatus on laadukasta ja sillä pys-
tytään huolehtimaan siitä, että entistä useampi lapsi peruskouluun 
mennessään on saanut sellaista varhaiskasvatusta, joka helpottaa so-
peutumista peruskouluun. 
 
Tänä päivänä entistä monimuotoisempia päiväkoteja, niissä opetellaan 
ei vain sitä perinteistä varhaiskasvatusta, vaan siellä opitaan suomen 
kieltä, siellä opitaan ryhmässä toimimista, erilaista kulttuuria. Sen 
vuoksi kun ovat Helsingissä olleet käytössä pitkään positiivisen diskri-
minaation rahat kouluissa...  Ne otettiin käyttöön aikoinaan 1990-luvun 
loppupuolella pienenä kokeiluna, ja sitä kasvatettiin, ja tuoreet tutki-
mukset niistä hyvistä tuloksista, mitä nämä PD-rahat ovat tuoneet. Sen 
lisäksi, että me panostamme peruskouluun ja jatkossa toiselle asteelle, 
entistä enemmän näitä PD-rahoja pitäisi panostaa nimenomaan var-
haiskasvatukseen. On hyvin erilaisia alueita, hyvin erilaisia tarpeita 
alueilla päiväkodeissa, ja myös niin, että samalla tavalla kuin kouluissa, 
päiväkodeissa pitäisi siellä lattiatasolla, paikallistasolla miettiä, mikä on 
paras tapa käyttää näitä PD-rahoja. Niitähän on käytetty muun muassa 
siihen, että lastenhoitajien vakansseista on tehty lastentarhanopettajien 
vakansseja, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta ongelma on se, että näi-
tä vakansseja ei saada täytettyä ja toisaalta ne eivät tuo yhtään henki-
löä lisää. Moni päiväkoti varhaiskasvatuksessa voisi toivoa ennen muu-
ta lisää henkilökuntaa, jotta näitä ryhmiä saataisiin pienennettyä. 
 
Toinen iso, tärkeä laadullinen kysymys on se, että meillä on pysyviä si-
jaisia, ja toisaalta täyttöasteet eivät ole niin korkeita, että jos 1 tai 2 las-
ta on poissa, 1 lastentarhanopettaja tai hoitaja ottaa repun selkään ja 
siirtyy toiseen päiväkotiin. Eli näitä asioita meidän pitää myös ratkaista. 
Samalla kun me rakennamme tarpeeseen uusia päiväkotirakennuksia, 
meidän pitää huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksemme laatu paranee 
entisestään. 
 

Valtuutettu Parpala (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Lyhyenä kommenttina vain, että käyttäjäkysyntälähtöinen suunnittelu 
on tietysti tärkeää, ja kun kasvua on, tarpeisiin täytyy vastata, mutta 
muistetaan kuitenkin sitten sekin, että monituottajamalli on yleensä siitä 
hyvä, että kun tehdään julkisia suurhankkeita, se tarkoittaa, että se tar-
jonta on sidottu hyvin pitkäksi aikaa. Yksityinen sektori on nopeampi 
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reagoimaan muutoksiin kysynnässä ja tarjonnassa, ja sen takia ei pu-
huta pelkästään niistä julkisista hankkeista, vaan muistetaan se mo-
nituottajamalli. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos. 
 
Täytyy taas tästä yksityisestä päivähoidosta ja kysynnästä ja tarjonnas-
ta mainittaessa ottaa se nyt puheeksi, että tässä on myös se kysynnän 
ja tarjonnan laki, että yksityinen päiväkoti voi myös valita asiakkaansa. 
Se näkyy esimerkiksi siinä, että erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ei 
käytännössä ole ollenkaan yksityisen päivähoidon piirissä, eli siinä on 
monennäköisiä kysymyksiä, jos lähdetään hyvin vahvasti yksityisen 
päivähoidon osuutta laajentamaan. On hienoa, että Helsinki on linjan-
nut, että kunnan oma päivähoito on täällä ensisijainen muoto. 
 

Valtuutettu Koulumies (vastauspuheenvuoro) 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Hyvä että apulaispormestari on seuraavassa siellä puheenvuorossa. 
Nimittäin minulla on sellainen käsitys, että tuo äskeinen väite ei välttä-
mättä ole ihan totta, etteikö erityistuen tarpeessa olevia lapsia olisi yksi-
tyisessä päivähoidossa. Pikemminkin olen kuullut sellaista viestiä, että 
heitä on aika paljon siellä, koska siellä voi olla resursseja eri lailla mitoi-
tettu ja rauhallinen ympäristö. Olen itse saanut tämäntyyppistä pa-
lautetta pikemminkin. Hyvä että saamme kohta kuulla totuuden asiaan. 
 

Valtuutettu Malin (vastauspuheenvuoro) 

 
Vastaus tähän edelliseen puheenvuoroon, eli tämä äskeinen argument-
tini perustui siihen, että meille on Helsingin yliopiston tutkija, joka asiaa 
on selvittänyt, varhaiskasvatuslautakunnalle tätä asiaa kertonut, että se 
osuus on todella pieni. Eli tämä ei ollut omasta päästäni tämä äskei-
nen, vaan tutkimustietoon perustuva asia. 
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Apulaispormestari Pakarinen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Hienoa että tämä Suursuon päiväkodin hankesuunnitelma on saanut 
näin pitkän, monipolvisen ja laajan varhaiskasvatuskeskustelun aikaan. 
Todella hienoa että aihe kiinnostaa. Meillä on valmistumassa nyt 335 
paikkaa Maunulaan, ja uusia tilapaikkoja 156 sekä suomeksi että på 
svenska. Henkilöstö on oikeastaan kaikissa peruskorjaus-, uudishank-
keissa niin päiväkodeissa kuin kouluissa mukana suunnittelussa, ja 
myös nämä suunnittelijathan ovat kokeneita, eli heillä on sitten päivä-
koti- tai koulusuunnitteluosaamista kyllä. 
 
Tässä on tullut paljon kaikkea. Vastaan ihan ensin tuohon konkreetti-
seen, mikä on esimerkiksi tullut tuosta hankkeen pihasta. Siellä parhail-
laan nyt tehdään tällaista jakosuunnittelua, jossa esimerkiksi piha-
alueita jaetaan eri toimintojen mukaan esimerkiksi pensailla ja tämän-
tyyppisillä, eli kyllä sitä isoa pihaa on tarkoitus jakaa useampaan 
osaan. Tässä on tietysti sekä kieli-intressejä että sitten ylipäänsä tie-
tenkin se, että piha on suuri. Se on katsottu, että sen pihan rajaamises-
ta on ylipäänsä hyötyä tämän toiminnan jäsentämisen kannalta. Sehän 
on hyvin kiinnostava piha, eli ei tarvitse olla pihan sellainen, että se on 
tasainen, vaan sehän on hyvä, että siellä saa harjoitella myös epäta-
saisella pinnalla kävelemistä. Portin lähistölle joka tapauksessa ollaan 
aikeissa tehdä pienempi aidalla rajattu leikkialue, eli kyllä tässä nyt näi-
tä lapsia sillä lailla katsotaan, että kaikki 335 eivät ole sekaisin siellä pi-
hassa yhtä aikaa. 
 
Tässä on tullut paljon tästä päivähoitopaikkojen koosta. Aika moni tääl-
läkin oleva on ollut vierailemassa esimerkiksi Oslossa Margarinfabrikin 
päiväkodissa, jossa on 500 lasta. Niin kuin sielläkin oli mahdollista 
huomata, yleensä päiväkodeissa on sitten kuitenkin ne omat pesät, ja 
niin tässäkin tapauksessa. Eli mikä siinä on hyvää tällaisessa isossa 
päiväkodissa, on se, että henkilöstöresursseja voidaan tietenkin käyt-
tää paljon paremmin. Siellä voi olla sitten se erityislastentarhanopettaja 
ja niin edelleen, erilaisia ammattilaisia ihan eri tavalla kuin pienessä 
päiväkodissa. 
 
Täällä valtuutettu Urho, joka ei ole enää paikalla, kysyi tästä, että etsi-
täänkö aktiivisesti yksityisiä päiväkotitoimijoita, etsitäänkö vuokratiloja. 
Kyllä sitä tehdään koko ajan, ja myös, niin kuin tuossa apulaispormes-
tari Sinnemäki aikaisemmin totesi, tässähän myös rakennetaan koko 
ajan. Meillä on jatkuvasti näitä hankesuunnitelmia täällä ja myös eri ko-
koisia päiväkoteja, eli kaikki rakennettavatkaan omat päiväkodit eivät 
suinkaan ole suuria, eli tilanteen mukaan.  
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Se on tietenkin totta, että päivähoitopaikkojen tarpeen arviointi ei ole 
mennyt parhaalla mahdollisella tavalla, ja tietenkin odotankin nyt tuota 
pontta sitten tutkittavaksi, miten siellä mahdollisesti uusia keinoja tähän 
esitetään. 
 
Tuossa oli vielä lopuksi maininta yksityisen päivähoidon osuudesta eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten osalta. Pitää paikkansa, että se prosent-
tiosuus on pienempi yksityisissä päiväkodeissa, mutta toki myös siellä 
on erityisestä tukea tarvitsevia lapsia. 
 
Kiitoksia. 
 

Ledamoten Månsson  

 
Tack ordförande. Puheenjohtaja. 
 
Tässähän on nyt sitten todella käyty yleiskeskustelua päivähoidosta ja 
varhaiskasvatuksesta, ja hyvä näin, koska se on aina yhden keskuste-
lun väärti. Kiinnittäisin lähinnä huomiota siihen, mihin valtuutettu Moisio 
tuossa keskustelun alussa myös kiinnitti huomiota eli siihen, miten hy-
vää on, että tässä on sekä suomenkielinen että päiväkoti samassa ra-
kennuksessa. Muistuttaisin siitä, että jotta hyöty tästä olisi molempiin 
suuntiin ‒ siis lapsille ‒ on hyvä, jos on jonkinlainen tasapaino näiden 
kieliryhmien välillä. Näin onkin nyt, eli tässä ajankohtaisessa tapauk-
sessa on 20 % ruotsinkielisiä paikkoja. Lauttasaaren uudessa muis-
taakseni jopa 30 %. Tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että ruotsin-
kielisiä paikkoja on sitten 20‒30 % kaupungissa yleisesti ottaen, koska 
ruotsinkielisten päiväkotiemme verkosto on niin paljon ohuempi ja har-
vempi. Mutta siellä kun ovat molemmat kielet samassa rakennuksessa, 
on hyvä, että on jonkinlainen tasapaino, ettei ihan 5‒6 %:a pienemmäs-
tä ryhmästä. 
 
Lopuksi vielä korostan, että…till den del de här daghemmen har ge-
mensam personal, till exempel kökspersonal, så skulle det vara viktigt 
att den här personalen behärskar båda språken, eller att det bland den 
personalen finns såna som talar både svenska och finska. Vi talar ju 
om helt små barn. 
 
Tack. 

Valtuutettu Vepsä 

 
Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
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Olen todella iloinen, että pohjoiselle alueelle saadaan lisää päiväkoti-
paikkoja tästä hankkeesta, mutta terveydenhoitajana haluaisin tuoda 
tiettyjä näkökohtia. Itselläni oli kaksoset, he olivat 10 hengen ryhmä-
perhepäiväkodissa pienenä. He siirtyivät 70 hengen päiväkotiin eskari-
iässä. Koskaan he eivät sairastaneet niin paljon kuin silloin kuin he siir-
tyivät tänne. Sairastavuus tulee lisääntymään mielettömästi. Bakteerit 
valitettavasti kulkevat näitten lokeroiden ja ryhmien yli.  
 
Tosiaan jos puhutaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, konsultoin 
lastenhoitajaystävääni, hän on eskarissa tällä hetkellä. Hän sanoi, että 
ihan mahdotonta, 69 eskarilaista menee samasta ovesta ulos ulkoile-
maan. Turvallisuuskysymys, jonka Terhi Peltokorpi nosti, on tosiasia. 
Heillä on eri värisiä liivejä siellä. Alussa henkilökunta ei tunne näitä lap-
sia. Tämä turvallisuus on todella vakava asia. Kun ovat sadesäät, mi-
ten kuravaatteet, nämä kaikki kosteustilat. Se on aika mahdoton yhtälö. 
Toivoisin, että tulevaisuudessa tätä tehokkuusajattelua ei meidän lap-
siimme kohdenneta. Tarvitaan päiväkotipaikkoja, varhaiskasvatusta. 
Eivät nämä lapset ole mitään broilereita. Ei heitä voida tällaisissa jätti-
paikoissa kasvattaa. Se on tosiasia. Näitä pihoja ei saada, miten nämä 
lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea? He joutuvat menemään siellä 
samassa tahdissa muitten kanssa.  
 
Tämä lastenhoitoystäväni sanoi: melu, työolosuhteet, tällaiseen paik-
kaan ei saada pysyvää henkilökuntaa. Siellä tulee olemaan niin hirveän 
hulabaloo, että siinä ei valitettavasti henkilökunta jaksa. Tällä hetkellä 
on tullut jo, että on lastentarhanopettajista pula palkkauksesta. Nämä 
ovat sellaisia seikkoja, jotka pitää ottaa tosiaan huomioon. 
 
Haluaisin, että tämä tosiaan katsottaisiin. Haluaisin ihan kysyä, kuinka 
moni vaikka tästä porukasta olisi valmis pienen lapsen viemään näin 
isoon päiväkotiin. En minä ainakaan. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Sazonov 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Edellisen puheenvuoron jälkeen 2 huomiota itse hankesuunnitelmasta 
ja 1 yleisemmin keskustelusta huomioiva. Tämä koko kysymys on hie-
man erikoinen. Käytännössä kysymys on siitä, miten työ järjestetään, 
miten olot siellä järjestetään, ja samanlaista keskustelua me käymme 
esimerkiksi koulujen suhteen, ja siellä näemme, että sekä perusope-
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tuksessa että toisella asteella se koko itsessään ei tee autuaaksi ‒ ei 
pieni eikä iso koko. Kyllä meillä isompi haaste liittyy saavutettavuuteen 
ja päivähoitopaikkojen riittävyyteen, ja tällä pystytään nyt siihen vas-
taamaan, ja hyvä niin. Olisi ehkä hyvää, että pääsisimme jotenkin tästä 
kokoantipatiasta ja kokoangstista eroon. 
 
Toinen huomio liittyy siihen, minkä valtuutettu Månsson nosti myös 
esiin: tämä kaksikielisyys. Se on erittäin suuri mahdollisuus, ja tämän-
kaltaisia hankkeita näkisi mieluusti lisää. Yksihän liittyi peruskoulutuk-
seen ja tähän Jätkäsaaren kouluhankkeeseen, joka ei ilmeisesti toteu-
tunut. Mutta tällaisia, missä saadaan molemmat kieliryhmät saman ka-
ton alle ja sitä kautta viritettyä monikielisyyttä. 
 
Sitten tähän yleisempään huomioon. Meillähän on varhaiskasvatus yh-
tenä painopisteenä, kaupunkistrategiasta paistaa läpi. Siellä halutaan 
nostaa varhaiskasvatusastetta, edetä maksuttomassa varhaiskasva-
tuksessa. Hyvä niin. Tämä lisää kysyntää. Samoin täälläkin paistaa 
esiin helpotus siitä, että saadaan vihdoin lisää päiväkotipaikkoja. Kai-
kessa on kyse siitä, että kysyntää näille on valtavasti. Se, mitä tarvi-
taan, on siis  tarjontaa ‒ toki kaupungin keinoin mutta myös erilaisin 
mallein. Esimerkiksi meidän pitäisi vihdoin tässä kaupungissa selvittää 
palvelusetelin käyttöönottoa yhtenä vaihtoehtona, saada nopeasti vas-
tausta kysyntäpiikkeihin yksityisen tarjonnan muodossa. Eli tässä saral-
la on vielä paljon tehtävää. 

 

Valtuutettu Holopainen (vastauspuheenvuoro) 

 
Tässä on viitattu sekä meidän omiin hyviin mielipiteisiimme että tutki-
mustietoon, niin suosittelisin sitä, että me voisimme hyödyntää tätä laa-
jaa tutkimustietoa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa tutkitaan par-
haillaan, valikoituvatko suomalaiset yksityisen päivähoidon käyttäjät 
sosiaaliryhmittäin. Tämä on aika tärkeätä taustatietoa, kun teemme näi-
tä erilaisia päätöksiä myös koskien päivähoitomme organisointimallia. 
 

Valtuutettu Peltokorpi 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Apulaispormestari ei käsittääkseni tästä vuorohoidosta puheenvuoros-
saan puhunut. En ainakaan ehkä sitä huomannut, ja teenkin tässä nyt 
ponsiesityksen:  
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Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon 
päiväkodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus 
myös vuorohoitopäiväkotina. 
 

Toivon todella, että tämä asia otetaan vakavasti, koska vuorohoidon 
tarve tulee varmasti kasvamaan. 
 
Tähän päivähoidon tarpeen kasvuun on pakko todeta sekin vielä, että 
nythän ensi vuoden alusta vaka-maksut tulevat laskemaan. Sen ke-
väällä hallitus on kehysriihessä jo sopinut. Budjettiriihi on parhaillaan 
menossa, mutta uskoisin, että kevään päätöksissä tullaan pysymään. 
Siellähän koko maassa 7 000 uutta perhettä noin tulee nollamaksun pii-
riin, ja sitten toisen lapsen maksualennus nousee 50 %:iin. Helsingis-
sähän se on nyt ollut lakisääteistä suurempi jo vähän, mutta tämä tulee 
todennäköisesti lisäämään jo ensi vuonna meillä päivähoidon kysyntää. 
Teemme me mitä tahansa ratkaisuja sitten omalla puolella, mutta jo 
nämä valtakunnan päätöksenteossa tehtävät päätökset tulevat varmas-
ti kysyntää siellä monilapsisissa perheissäkin lisäämään, koska työ-
hönmenokynnys voi madaltua, kun varhaiskasvatus on edullisempaa. 
 

Valtuutettu Sydänmaa (vastauspuheenvuoro) 

 
Kiitos, puheenjohtaja. 
 
Haluaisin tukea Peltokorven... 
 
Välihuuto! 
 
Saako? 
 
Välihuuto! 
 
Eikö voi? Okei. Mutta sanoisin vielä, että toivoisin, että jos Peltokorpi 
voisit lisätä siihen sen iltahoidon myös mukaan. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Muttilainen 

 
Kiitoksia, puheenjohtaja. 
 
Kannatan Terhi Peltokorven ponsiesitystä. Kaikki eivät suinkaan tee 
töitä ”virka-aikoina” ‒ mikä se nykyään onkaan. On paljon vuorotyöläi-
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siä, ja on ihan syytä alleviivata tämäkin seikka tuonne, koska sitä ei 
muuten esittelytekstistä löytynyt. Joten toivon järkevyyttä valtuustolta 
tässä asiassa. 
 

Valtuutettu Sydänmaa 

 
Olisin kannattanut myös Peltokorven pontta. 
 
Kiitos. 
 

Valtuutettu Vepsä 

 
Kuuluuko nyt? Vielä olisin halunnut sanoa, että varhaiskasvatuksen 
henkilöstömäärään pitää sitten tällaisissa jättipäiväkodeissa kiinnittää 
huomiota. Luin pormestarin strategiaehdotuksesta, että varhaiskasva-
tuksen henkilöstömitoitusta ei lisätä, ja sitä on pakko lisätä, jos tulee 
tällaisia jättipäiväkoteja. Silloin voidaan unohtaa nämä hienot varhais-
kasvatussuunnitelmat, ja näissä jättipäiväkodeissa puhutaan lasten säi-
lyttämisestä parkissa. 
 

Valtuutettu Peltokorpi 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Täydensin vielä vähän tuota ponttani, eli se kuuluu nyt: 
 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon 
päiväkodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus 
myös ilta- ja vuorohoitopäiväkotina. 
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