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§ 133
Päiväkoti Sarvaston toiminnan lakkauttaminen

HEL 2018-006328 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatus ja 
esiopetusalueella 1 (Kaakkoinen) sijaitsevan päiväkoti Sarvaston toi-
minnan osoitteessa Sarvastonkaari 11, 00840 Helsinki, 1.8.2018 lu-
kien.

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§).

Päiväkoti Sarvasto sijaitsee Laajasalossa, osoitteessa Sarvastonkaari 
11. Päiväkoti on laajuudeltaan 392 m2. Tilapaikkoja päiväkodissa on 
43. Päiväkotirakennus on rakennettu 1980-luvun alussa väliaikaiseen 
käyttöön. Rakennuksessa on erilaisia rakenteellisia ongelmia, jotka 
vaatisivat laajoja korjauksia. Kaupunkiympäristötoimialan arvion mu-
kaan päiväkoti Sarvasto tilojen perusparannus ei ole tarkoituksenmu-
kaista, koska tarvittavat korjaukset ovat erittäin laajoja ja niiden kustan-
nukset nousevat lähelle uudishankkeen kustannuksia.

Huhtikuussa 2016 päiväkoti Yliskylän perusparannusta korvaavan uu-
dishankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymisen yh-
teydessä todettiin, että uudishankkeen valmistuttua tarkastellaan mah-
dollisuutta luopua päiväkoti Sarvastosta, koska tilat vaatisivat lähivuosi-
na merkittäviä korjauksia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2018 2 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
19.06.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

Laajasaloon valmistuu vuoden 2018 aikana runsaasti tiloja varhaiskas-
vatuksen käyttöön. Päiväkoti Yliskylän uudisrakennus, 232 tilapaikkaa, 
joista uusia tilapaikkoja on 130, valmistui toukokuussa. Loppuvuodesta 
2018 valmistuu päiväkoti Borgströminmäki, 142 tilapaikkaa. Ensi syk-
systä Laajasalon peruskoulun tiloista vapautuu lisää tiloja esiopetuksel-
le, ja toiminta laajenee 14 paikalla. Yhteensä Laajasalossa saadaan 
käyttöön uusia paikkoja 286 lapselle. 

Lisäksi Laajasalossa on meneillään päiväkoti Tahvonlahden ja Tahvon-
lahden ala-asteen laajennus ja perusparannushankkeen suunnittelu, 
jossa päiväkodin tilapaikat lisääntyvät ja käynnistymässä on päiväkoti 
Hopealaakson suunnittelu, 210 tilapaikkaa. Molempien arvioidaan val-
mistuvan vuonna 2021. Kruunuvuorenrantaan on suunnitelmissa 2020-
luvun puolivälissä vielä lisää päiväkotitiloja, kun talonrakentamisohjel-
massa oleva palvelukortteli valmistuu. Palvelukortteliin tulee koulu, päi-
väkoti, leikkipuisto ja liikuntatiloja. 

Laajasalon keskusta-alueen kaavoitusta edistetään ja alueelle on suun-
nitteilla edelleen lisää asuntorakentamista. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala on sopinut kaupunkisuunnittelun kanssa, että Laajasalon asu-
kasmäärän kasvun vaikutuksia palvelutarpeeseen tarkastellaan kaava-
valmistelun yhteydessä ja kaavoituksessa varaudutaan mahdollisuuk-
siin rakentaa alueelle tarvittaessa uutta palvelutilaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että päiväkoti Sar-
vastosta luopuminen on mahdollista, koska alueelle on tulossa uusia 
palvelutiloja. Samalla kuitenkin on erittäin tärkeä huolehtia siitä, että tu-
levat talonrakentamisohjelmassa olevat hankkeet etenevät suunnitel-
lussa aikataulussa. 

Päiväkoti Sarvastossa olisi syksyllä 2018 hoidossa olevia lapsia 33. 
Päiväkodin lasten vanhemmille on pidetty tiedotustilaisuus 16.5.2018 
sekä 5.6.2018, jossa on esitelty suunnitelma toiminnan lakkauttamises-
ta. Jokaisen perheen kanssa on keskustelu tulevasta hoitopaikkatoi-
veesta, joka otetaan huomioon lasten uusia hoitopaikkoja järjestettäes-
sä. Toiminnan muutos toimintakauden alussa mahdollistaa perheiden 
toiveiden huomioon ottamisen varhaiskasvatuspaikkojen järjestelyissä. 
Lapset on mahdollista sijoittaa lähipäiväkoteihin. 

Toiminnan lakkauttamista on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mu-
kaisesti henkilöstön kanssa. Päiväkoti Sarvaston henkilöstö sijoittuu 
alueen päiväkoteihin ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huo-
mioon. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden 
henkilöstötoimikunta on käsitellyt asiaa 11.6.2018. Lakkauttamissuun-
nitelmaa on valmisteltu kaupunkiympäristö toimialan kanssa.

Päiväkoti Sarvaston vuokra on vuositasolla noin 67 000 euroa. 
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Päiväkoti Sarvaston lakkauttaminen aiheuttaa yksikkömuutoksen. Var-
haiskasvatusyksikkö Ilomäki-Sarvasto lakkaa, uusi varhaiskasvatusyk-
sikkö on vy Ilomäki. 

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristötoimiala


