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Palvelusetelimalli käyttöön varhaiskasvatuksessa

Helsinki tavoittelee kaupunkistrategiansa mukaisesti varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosta-
mista. Parhaillaan varhaiskasvatuspalveluita hyödyntävien lapsien määrä on yhä kasvussa, vaikka 
Helsingissä syntyvien lasten määrä ei ole. Erityislapset kaipaavat lisätukea. Varmuudella tiedetään, 
että vieraskielinen lapsimäärä on kasvussa. Vuonna 2030 arviolta joka neljäs lapsi puhuu äidinkiele-
nään muuta kuin suomea tai ruotsia. Edellä mainituista syistä johtuen lähitulevaisuudessa varhais-
kasvatuspalveluihin kohdistuu yhä enemmän sen laatuun, määrään ja saavutettavuuteen liittyviä tar-
peita. 

Helsingissä tarvitaan kaikki keinot käyttöön, jotta voidaan ratkoa varhaiskasvatukseen liittyviä merkit-
täviä ajankohtaisia ja tulevia haasteita:
- terveelliset ja toimivat tilat kaikille 
- henkilöstön jaksaminen, saatavuus ja viihtyvyys
- päiväkotipaikan saanti alle 30 min etäisyydeltä kotoa 
- yhdenvertaista palvelua saataville alueellisesti kattavasti Helsingissä

Eräs ei vielä hyödynnetty keino on ottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli käyttöön Helsingissä. 
Yksityistä varhaiskasvatusta on ollut tarjolla tähänkin asti yksityisen hoidon tuen mallilla. Kaikkiaan 
varhaiskasvatuspalveluita Helsingissä käyttävistä lapsista 88% on kunnallisessa varhaiskasvatukses-
sa ja 12% yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tältä osin on kuitenkin huomattavan suuria alueellisia 
eroja – yksityisen hoidon tuen mallissa nykytarjonta painottuu Länsi– ja Etelä-Helsinkiin.  Vähiten yk-
sityistä varhaiskasvatuspalvelua on tarjolla Itä-Helsingissä. 

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle tehdyssä selvityksessä virkamiesvalmistelussa päädyt-
tiin johtopäätökseen, että yksityisen hoidon tuen kehittämisen avulla ei rationaalisesti arvioiden ole 
mahdollista ilman lainsäädännön muutoksia päästä palvelusetelijärjestelmällä tavoiteltuihin päämää-
riin. Eikä lainsäädännön muutoksia ole tällä hetkellä tiedossa.

Samoin mainitussa KASKO helmikuu selvityksessä todettiin, että:
1. erilaisten varhaiskasvatuspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti
2. lapsiperheiden tarpeet ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto luovat painetta 
vaihtoehtojen lisäämiseen 
3. tarvitaan riittävän monimuotoisia, alueellisesti ja taloudelliselta kannalta yhdenvertaisesti 
jakautuvien palveluiden tarjonta

Palvelusetelimallin puolesta vs. nykyistä yksityisen hoidon tuen mallia selvityksessä todettiin, että:
- se mahdollistaisi yksityisen hoidon tuen mallia vahvemman vaikutus- ja ohjausmahdolli-
suuden Helsingin kaupungille (palveluiden laatu, erityistarpeiden huomiointi, alueellisesti yhdenvertai-
sempaa tarjontaa)
- malli voidaan tehokkaammin niveltää osaksi kunnallista alueellista palveluverkkoa
- asiakas saisi laajempaa valinnanmahdollisuutta
- perheet saisivat todennäköisesti lisämahdollisuuksia valita pedagogisia, kielellisiä ja muita 
sisällöllisiä painotuksia
- toiminta mahdollistaisi hyväksymismenettelyn kautta enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
yksityisen palvelutoiminnan määrään, laatuun ja osittain alueelliseen sijoittumiseen 
- voitaisiin lisätä mahdollisuuksia tarjota monipuolisia ja riittäviä varhaiskasvatuspalveluita 
koko kaupungin alueella sekä toteuttaa päiväkodin lähipalveluperiaatetta

Edellä esitetyistä syistä johtuen vaadin, että talousarvion yhteydessä otetaan palvelusetelimalli käyt-
töön varhaiskasvatuksessa. Tätä varten varataan riittävät määrärahat.
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