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§ 25
Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lakkauttaminen

HEL 2018-001519 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatus ja 
esiopetusalueella 1 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan toimin-
nan osoitteessa Koulutanhua 2 ,00840 Helsinki, 1.8.2018 lukien.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 56407

ritva.lavinto(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 lakkauttamisesta (15 luku 1§)

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula sijaitsee Laajasalon keskustassa, osoit-
teessa Koulutanhua 2. Samassa kiinteistössä toimii tällä hetkellä ryh-
mäperhepäiväkodin lisäksi Laajasalon kirjasto ja nuorisotalo. Rakennus 
tullaan purkamaan uuden rakentamisen alta. Laajasalon keskustaa on 
kehitetty ja kehitetään edelleen, parhaillaan rakennetaan uutta ostos-
keskusta, joka valmistuu marraskuussa 2018. 

Kirjasto ja nuorisotalo toimivat jatkossa Laajasalon uuden ostoskeskuk-
sen tiloissa, joihin toiminta on siirtymässä vuoden 2018 lopulla. Ryhmä-
perhepäiväkoti Nuppulalle ei ole haettu uusia ryhmäperhepäivähoidon 
tiloja, koska Laajasaloon rakentuu tämän vuoden aikana runsaasti tiloja 
varhaiskasvatuksen käyttöön. Päiväkoti Yliskylän uudisrakennus val-
mistuu keväällä 2018, jolloin saadaan uusia hoitopaikkoja 130. Päivä-
koti Borgströminmäki, 142 tilapaikkaa, valmistuu vuodenvaihteessa 
2018/2019. Näiden hankkeiden lisäksi meneillään on päiväkoti Tahvon-
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lahden ja Tahvonlahden ala-asteen laajennus ja perusparannushank-
keen suunnittelu, jossa päiväkodin tilapaikat lisääntyvät ja käynnisty-
mässä on päiväkoti Hopealaakson suunnittelu. Molempien arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2021.

Varhaiskasvatusalueella on seitsemän ryhmäperhepäiväkotia. Palvelu-
verkkotarkastelun yhteydessä on päädytty esittämään ryhmäperhepäi-
väkoti Nuppulan toiminnan lakkauttamista ja tiloista luopumista 
1.8.2018 lukien. Koska nykyisen kiinteistön tarkkaa purkuaikataulua ei 
ole tiedossa, toiminnan muutos toimintakauden alussa mahdollistaa 
perheiden toiveiden huomioon ottamisen varhaiskasvatuspaikkojen jär-
jestelyissä. 

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lapset on mahdollista sijoittaa nykyis-
ten tilojen läheisyydessä olevaan päiväkoti Ilomäkeen. Perheiden toi-
veiden mukaisesti sijoituspaikka voi olla myös alueen muu päiväkoti tai 
perhepäivähoito.

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan tilat ovat laajuudeltaan 73 m².  Vuokra-
kustannukset ovat vuositasolla noin 7 300 euroa. Hoidossa olevia lap-
sia on kahdeksan ja hoitajia kaksi.  

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoi-
don esimiehen kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toimin-
nan lakkauttamista on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti 
henkilöstön kanssa ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huo-
mioon. Lasten vanhemmille on kerrottu suunnitelmasta elokuussa 2017 
ja tammikuussa 2018. Lakkauttamissuunnitelmasta on keskusteltu 
myös kaupunkiympäristö toimialan kanssa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 56407

ritva.lavinto(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kaupunkiympäristö toimiala


