
Varhaiskasvatus on tärkeä osa Helsingin kaupungin kaupunkistrategiaa. 

Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2017, ja sen 
pohjalta toimipisteet ovat laatineet omat toimintasuunnitelmansa vanhempia ja 
lapsia osallistaen. Helsinkiläisyys näkyy varhaiskasvatussuunnitelmassa ja sen 
toteuttamisessa. Lapset saavat kuulua ja näkyä osana kaupunkia, ja koko kaupunki 
toimii lasten oppimisen ympäristönä.

Vuoden 2018 alusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuivat 
ja suurimmalla osalla perheistä asiakasmaksut alenivat. Syksystä 2018 alkaen 
5-vuotiaille järjestetään neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta.

Perheillä on mahdollisuus valita Helsingissä monista eri varhaiskasvatuksen 
vaihtoehdoista: 
• varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa
• varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa
• kerhotoiminta päiväkodeissa ja leikkipuistoissa
• perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito
• hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella
• lapsen hoito kodinhoidon tuella

Löydät lisätietoja asuinalueesi palveluista verkkosivuiltamme  
https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja pääkaupunkiseudun palvelukartalta 
https://palvelukartta.hel.fi/

Helsingin monipuoliset 
varhaiskasvatuspalvelut

#LastenHelsinki
#HelsinkiOppii

http://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
https://palvelukartta.hel.fi/


Päiväkotihoito voi olla osa-aikaista tai 
kokopäiväistä
Helsingissä on 282 suomenkielistä ja 33 
ruotsinkielistä kunnallista päiväkotia sekä 119 
yksityistä päiväkotia. 

Varhaiskasvatukseen voi osallistua 
osapäiväisesti, jolloin hoitopäivä on enintään 
5 tuntia. Kokopäiväinen hoitoaika on enintään 
10 tuntia. Päiväkodit ovat auki perheiden 
tarpeiden mukaan kello 6.15-17.30. Vanhempien 
vuorotyön tai iltaopiskelun johdosta järjestetään 
varhaiskasvatusta myös iltahoitona tai 
ympärivuorokautisesti vuoropäiväkodeissa. 

Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä 
hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon 
tarvetta. Yksityiseen päiväkotiin haetaan 
ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin ja 
hakemalla yksityisen hoidon tukea Kelasta.  

Kunnalliset päiväkodit  
Yksityiset päiväkodit 
Päiväkotien osapäiväryhmät  
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen  
Yksityisen hoidon tuki 
Varhaiskasvatusmaksut
Osapäivähoito päiväkodissa 
Varhaiskasvatus illalla, yöllä ja viikonloppuna

Maksutonta kerhotoimintaa päiväko-
deissa ja leikkipuistoissa
Kerhotoiminta sopii perheille, joille riittää 
toiminta 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia 
päivässä. Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille 
kotihoidossa oleville lapsille. Syksyn 
kerhopaikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella 
ja hakuaika päättyy 30.4. Kerhoihin voi hakea 
ympäri vuoden ja sinne otetaan uusia lapsia sitä 
mukaan, kun paikkoja vapautuu. Kunnallisten 
kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi 
hakea palvelusetelin (100 e/kk). Perhe voi valita 
lapselleen haluamansa kerhon niistä yksityisistä 
kerhoista, jotka kunta on hyväksynyt.

Leikkipuistoissa ja päiväkodeissa toimii 155 
kerhoa. Suosittuja ovat metsä- ja ulkokerhot.

Kerhot alueittain 
Palveluseteli  
Yksityiset kerhot

Perhepäivähoito on kodinomainen 
vaihtoehto
Perhepäivähoito voi olla 
- perhepäivähoitoa hoitajan kotona
- ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä
tiloissa tai yksityisissä tiloissa
- kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona.

Ryhmäperhepäiväkoteja on 50 ja 
perhepäivähoitajia 128.

Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tarvittaessa 
tietoa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta. 
Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan 
sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen 
hoidon tarvetta. Yksityiseen perhepäivähoitoon 
voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Perhepäivähoito  
Perhepäivähoidon ohjaajat alueittain 
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit  
Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit  

Hakeminen perhepäivähoitoon 
Yksityisen hoidon tuki 
Varhaiskasvatusmaksut 

Hoitajan palkkaaminen kotiin
Perhe voi palkata kotiin hoitajan kotihoidon 
tuella tai yksityisen hoidon tuella. Useampi perhe 
voi palkata yhdessä hoitajan ja muodostaa ns. 
hoitoringin ja hakea hoitajan palkkaamiseen 
yksityisen hoidon tukea Kelasta. 

Hoitajan palkkaaminen  
Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä  
Yksityisen hoidon tuki  
Kotihoidon tuki Kelan sivuilla  
Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla

Lapsen hoito kotihoidon tuella 
Lapsen kotona hoitamiseen voi saada kotihoidon 
tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi 
saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan 
järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi 
hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, 
kuten sukulainen. Kotihoidon tukea ja Helsinki-
lisää haetaan Kelasta.

Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä 
Kotihoidon tuki Kelan sivuilla
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