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§ 6
Varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemen perustaminen

HEL 2018-000454 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksik-
kö Kaisaniemen varhaiskasvatus ja esiopetusalueelle 10, osoitteeseen 
Svante Olssonin puistokuja 1, 00100 Helsinki, ajalle 1.1 -31.12.2018. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta (15 luku 1§). 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 10 (Kallio-Ullanlinna-Vironniemi) 
1-6-vuotiaiden määrä kasvaa noin 1000 lapsella vuosina 2017 – 2026. 
Varhaiskasvatuspalvelun tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan 
alue- ja kaupunkitasolla. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen 
edellyttää, että palveluntarve ja paikkojen määrä ovat tasapainossa. 
Jatkossa alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen kasvuun on tulos-
sa tiloja Kalasataman ja Hernesaaren alueelle. 

Kaisaniemen puistossa, osoitteessa Svante Olssonin puistokuja 1, si-
jaitsee väliaikaisia paviljonkipäiväkoti- ja koulutiloja käytettäväksi kanta-
kaupungin koulujen ja päiväkotien perusparannusten aikaisina tiloina. 
Paviljongit vapautuivat vuoden 2017 lopulla, kun Kaisaniemen ala-as-
teen perusparannus valmistui. Vuoden 2018 alusta osaan tiloista on si-
joitettu päiväkoti Kaivopuiston toiminta sen perusparannuksen ajaksi. 
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Alustavasti osa tiloista oli jäämässä tyhjilleen odottamaan seuraavan 
perusparannuksen käynnistymistä. 

Samalla kuitenkin varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun vuoden 
2018 alkuun tarvittiin lisätiloja alueelle. Varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen palvelukokonaisuus on neuvotellut paviljonkien käytöstä kau-
punkiympäristötoimialan kanssa. 

Varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä (§30, 21.12.2017) on jo perustettu 
Kaisaniemen puistossa sijaitseviin väistötilakäytöstä vapautuneisiin ti-
loihin hallinnollisesti päiväkoti Rööperin ryhmä (28 paikkaa), jonka toi-
minta käynnistyi 8.1.2018 lukien. 

Vapautuneissa paviljonkitiloissa on mahdollista ottaa käyttöön päiväkoti 
Kaivopuiston väistötilakäytössä olevien tilojen lisäksi yhteensä noin 100 
tilapaikkaa. Näin suurta uutta kokonaisuutta ei ole mahdollista liittää 
olemassa oleviin varhaiskasvatusyksiköihin vaan se vaatii uuden var-
haiskasvatusyksikön perustamisen.

Kantakaupungin palvelutarpeen kasvusta johtuen suunnitellaan var-
haiskasvatusyksikkö Kaisaniemen perustamista 1.2.2018 lukien. Tässä 
yhteydessä aiemmin perustettu päiväkoti Rööperin ryhmä siirretään 
osaksi uutta varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemeä.

Tilat ovat varhaiskasvatuksen käytössä kunnes niitä tarvitaan seuraa-
viin väistötilajärjestelyihin, vähintään vuoden 2018 ajan. Kaupunkiym-
päristötoimialan kanssa selvitetään aktiivisesti, mihin varhaiskasvatu-
syksikkö Kaisaniemen toiminta sijoitetaan, kun paviljonkitilat tarvitaan 
uudelleen väistötilakäyttöön. 

Kaupunkiympäristö toimialalta saadun tiedon mukaan varhaiskasvatu-
syksikkö Kaisaniemen käyttöön suunniteltujen tilojen laajuus on 795 
m2 (100 tilapaikkaa). Vuokrakustannukset tulevat olemaan arviolta 13 
700 euroa kuukaudessa, eli 164 400 euroa vuodessa. 

Varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemen perustaminen lisää käyttömenoja
yhteensä arviolta 960 000 euroa vuodessa, joista henkilöstökustannus-
ten osuus on 825 000 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa on varaudut-
tu hoitopaikkojen lisäyksen aiheuttamiin kustannuksiin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esitetyt lisätilat mahdollistavat kantakaupungin varhaiskasvatuspalvelu-
jen järjestämistä ja palvelutarpeen turvaamisen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristötoimiala


