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§ 4
Flyttning av förskoleverksamheten vid Daghemmet Landbo

HEL 2021-003005 T 05 01 00

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
flytta förskoleverksamheten i Daghemmet Landbo från adressen Land-
bovägen 2 till adressen Knutersvägen 924 från och med 1.8.2021 enligt 
15 kap. 2 § 1 punkten i stadens förvaltningsstadga.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Carola Harju, enhetschef, telefon: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Sökande av ändring

Ändring i upphandlingsbeslut, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Daghemmet Landbo ligger i Östersundom på adressen Landbovägen 
2. På daghemmet ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervis-
ning. På adressen Knutersvägen 924 finns Östersundom skolas års-
kurser 1–6, den finska grundskolan Sakarinmäen peruskoulu och det 
finska daghemmet Päiväkoti Sakarinmäki. Avståndet mellan Daghem-
met Landbos och Zachrisbackens verksamhetsställen är cirka 1,6 km.

I Östersundom bodde i slutet av år 2019 sammanlagt 55 svenskspråki-
ga barn i åldern 1–12 år, varav 20 var under skolåldern och 35 i åldern 
7–12 år. Enligt den senaste befolkningsprognosen minskar den 
svenskspråkiga befolkningen i nämnda åldersgrupp med 13 barn i Ös-
tersundom fram till år 2035, medan antalet finskspråkiga barn i åldern 
1–12 år minskar med 19.

Daghemmet Landbo omfattar 542 m2. I januari 2021 hade daghemmet 
sammanlagt 29 barn, varav 9 fick förskoleundervisning. Av barnen på 
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daghemmet har cirka 14 procent finska som modersmål. På daghem-
met finns en specialgrupp med barn från andra områden i östra stordi-
striktet. Av barnen på Daghemmet Landbo bodde cirka hälften annan-
stans än i Östersundom.

Enligt plan ska man avstå från och säga upp Daghemmet Landbos lo-
kaler på adressen Landbovägen 2 och flytta Daghemmet Landbos 
verksamhet med 28 vårdplatser till en fastighet på Knutersvägen 924. 
Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på svenska kan då 
ordnas i samma byggnad. Daghemmet Landbos verksamhet kan för-
läggas till lokaler som har utformats för daghemsverksamhet. Till följd 
av omfattningen av lokalerna på Knutersvägen 924 och den långsiktiga 
befolkningsprognosen inom området kan verksamheten koncentreras 
till gemensamma lokaler. Verksamhetsmässigt stödjer det här också en 
enhetlig lärstig och uppfyller sektorns mål om gemensam användning 
av lokaler.

I samband med ändringen flyttas verksamheten i Daghemmet Landbos 
specialgrupp till Daghemmet Blomängens nya lokaler i Botby. Lokaler-
na ifråga färdigställs sommaren 2021. Det här innebär att tjänsterna är 
lättillgängligare från olika delar av östra och norra Helsingfors. Hur 
specialgruppens verksamhet ska ordnas beslutas av direktören för ser-
vicehelheten.

Flyttningen av daghemmets och förskolans verksamhet har beretts till-
sammans med föreståndaren för daghemmet och skolans rektor.  Änd-
ringen i verksamheten har också behandlats i enlighet med principerna 
för samverkan med personalen.

Föräldrarna till barnen på daghemmet, i förskolan och i skolan har in-
formerats om planen vecka 9/2021. Ändringsplanen och uppsägningen 
av lokalerna på Landbovägen 2 har diskuterats med stadsmiljösektorn.

Daghemmet Landbos hyra är cirka 175 130 euro per år.

Enligt 15 kap. 2 § 1 punkten i stadens förvaltningsstadga beslutar fost-
rans- och utbildningsnämndens svenska sektion för sin egen språk-
grupps del om namn på och verksamhetsställen för skolor och läroan-
stalter och verksamhetsställen i fråga om förskoleundervisningen. 

Enligt 15 kap. 8 § 4 punkten i stadens förvaltningsstadga beslutar che-
fen för småbarnspedagogiken om anordnande av särskilt stöd för ett 
barn inom den svenska småbarnspedagogiken och en elev inom den 
svenska förskoleundervisningen.



Helsingfors stad Protokoll 1/2021 3 (3)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/4
16.03.2021

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Enligt 15 kap. 8 § 2 punkten i stadens förvaltningsstadga beslutar di-
rektören för den svenska servicehelheten om antalet vårdplatser inom 
den svenska småbarnspedagogiken.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Carola Harju, enhetschef, telefon: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Sökande av ändring

Ändring i upphandlingsbeslut, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn
Boende och miljösektorn


