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Vastaus valtuutettu Kauko Koskisen kysymykseen lasten päivähoi-
topaikoista

HEL 2012-007434 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan  apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Kauko Koskinen kysyy, miten kaupunki aikoo turvata päivä-
hoitopaikat ensi syksynä kaikille hoitopaikkaa tarvitseville lapsille.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivi-
nen oikeus kunnalliseen päivähoitoon tai vaihtoehtoisesti yksityisen
hoidon tukeen perheiden valinnan mukaan. Kunnan
tehtävänä on järjestää päivähoitopalveluita sen mukaan, kuinka per-
heet päivähoitopalveluja hakevat. Lasten päivähoidossa olevien lasten
määrä on lisääntynyt jo usean vuoden aikana. Päivähoitopaikka
on voitu osoittaa perheille tarpeen mukaan, mutta ei aina välttämättä
siitä päiväkodista, mistä hoitoa on ensisijaisesti toivottu. Viimeisimmän
asiakaskyselyn mukaan 92 % vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa
hoitopaikkaan.

Talousarvioesitykset laaditaan ottaen huomioon väestöennuste, strate-
giset tavoitteet, tuottavuus - ja työhyvinvointiohjelma, toiminnalliset
muutokset sekä edellisen talousarvion toteutumisen
ennuste. Samalla menot on suunniteltava annetun raamin mukaisesti.
Tässä yhteydessä on tiedossa ollut väestöennuste päivähoitoikäisten
lasten määrän kasvusta voitu ottaa huomioon. Määrärahoihin liittyvät
suoritteet on kohdennettu hoitomuodoille niin, ettei annettu raamia ei
ylity.

Päivähoidon vastuualue on onnistunut tavoitteen mukaisesti lisäämään
yksityisen hoidon tuen käyttöä, ja monipuolistamaan palvelutarjontaa li-
säämällä kerhotoimintaa. Pääosa perheistä kuitenkin valitsee
kunnallisen päiväkoti- tai perhepäivähoidon, tästä syystä kunnallinen
palvelun määrä on lisääntynyt.

Päivähoidon palvelutarve on kasvanut viime vuosina siinä määrin, että
rakentamisohjelmaan sisältyneet tilahankkeet eivät ole yksin riittäneet
päivähoitopalvelujen järjestämiseen, vaan on jouduttu ottamaan
käyttöön muita tiloja pikaisesti. Osin tähän on myös vaikuttanut raken-
tamisohjelmassa olevien hankkeiden myöhentyminen sekä nykyisten ti-
lojen kunto. Oman haasteen palvelutarpeeseen
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vastaamiselle aiheuttaa se, että päivähoidon käyttöön sopivia tiloja ei
ole helppo löytää, ja tarvittavat muutostyöt vievät aikaa.

Päivähoitojärjestelmän piirissä on keväällä 2012 noin tuhat lasta
enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tällä hetkellä on suunni-
telmat yhteensä noin 730 uuden tilapaikan lisäämisestä eri puolille
kaupunkia syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.
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