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§ 18
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponnesta päiväkoti Suursuo- 
daghemmet Stigenin toimivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina

HEL 2017-009730 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Terhi Peltokorven toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin hankesuunnitteluvaihe val-
mistui keväällä 2017. Sen jälkeen suunnitelmia on kehitetty siten, että 
tilojen soveltuvuutta vuorohoidon toiminnalle on tarkasteltu. Jatkosuun-
nittelussa on onnistuttu pienin muutoksin kehittämään teknisiä ratkaisu-
ja ja tilamuutoksia, jotka mahdollistavat vuorohoidon järjestämisen. Nyt 
päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin hanketta edistetään siten, että 
päiväkodin valmistuttua tilat mahdollistavat toimimisen ilta- ja vuorohoi-
topäiväkotina.

Vuorohoitoa varten päiväkodin tiloja on kehitetty erityisesti rakennuk-
sen ensimmäisessä kerroksessa. Suunnittelussa on muun muassa tar-
kennettu paloteknisiä suunnitelmia, lisätty yksi uloskäynti, parannettu 
lukitusta sekä ruokahuollon järjestelyjä ja peseytymistiloja lisäksi henki-
lökunnan tilat on käyty läpi ja pihasuunnitelmaa on tarkistettu.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin sijainti hyvien julkisen liiken-
teen yhteyksien äärellä ja erityisesti raide-Jokerin välittömässä lähei-
syydessä mahdollistaa hyvän saavutettavuuden useasta suunnasta 
läntistä ja pohjoista Helsinkiä. Lisäksi vuorohoidon järjestäminen päivä-
kodissa, jossa on suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, paran-
taa olennaisesti ruotsinkielisen vuorohoidon järjestämistä kaupungissa. 
Suuri päiväkoti, jossa on samassa kiinteistössä sekä vuorohoitoa että 
niin sanottua päiväaikaan järjestettävää varhaiskasvatusta, tuo lisää 
joustoa myös perheiden muuttuvissa elämäntilanteissa eikä hoitoajan 
muutosten takia tule tarvetta vaihtaa päiväkotia. Hankkeen edetessä 
alueella tullaan järjestämään tilaisuus, jossa kerrotaan päiväkodin tule-
vasta toiminnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 23.2.2018 
mennessä valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponnesta, jossa ke-
hotetaan selvittämään Suursuon päiväkodin jatkosuunnittelussa päivä-
kodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoitopäiväkotina. 
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