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§ 118
Varhaiskasvatusyksikkö Pohjoisen ryhmät perustaminen varhais-
kasvatusalueelle 6 ja varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemen jatkami-
nen

HEL 2019-003406 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksik-
kö Pohjoisen ryhmät varhaiskasvatus ja esiopetusalueelle 6, osoittee-
seen Svante Olssonin puistokuja 1, 00100 Helsinki, 1.4.2019 lukien. 
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa varhaiskasvatu-
syksikkö Kaisaniemen toimintaa osoitteessa Svante Olssonin puistoku-
ja 1, 00100 Helsinki 1.1.2019 lukien.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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 
suomenkielisen päiväkodin perustamisesta (15 luku 1§). 

Kaisaniemen puistossa, osoitteessa Svante Olssonin puistokuja 1, si-
jaitsee väliaikaisia paviljonkipäiväkoti- / koulutiloja käytettäväksi kanta-
kaupungin koulujen ja päiväkotien perusparannusten aikaisina tiloina. 
Tiloihin perustettiin ajalle 1.1-31.12.2018 ajaksi varhaiskasvatusyksikkö 
Kaisaniemi kantakaupungin palvelutarpeisiin varhaiskasvatus ja esio-
petusalueelle 10 (kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.1.2018 § 6). Var-
haiskasvatusyksikkö Kaisaniemelle ei ole vielä löytynyt pysyviä tiloja, 
vaan sen toimintaa jatketaan paviljongissa. Osa Kaisaniemen paviljon-
gista on ollut päiväkoti Kaivopuiston väistötilakäytössä sen peruspa-
rannuksen ajan. Nyt tilat ovat vapautuneet väistötilakäytöstä ja Kaisa-
niemen paviljonkeihin suunnitellaan perustaa varhaiskasvatusyksikkö 
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Pohjoisen ryhmät 1.4.2019 lukien läntisen ja pohjoisen alueen akuut-
teihin palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Kaisaniemen paviljongin keskei-
nen sijainti ja saavutettavuus eripuolilta kaupunkia mahdollistaa tilojen 
hyödyntämisen tilapäisiin paikkajärjestelyihin.  

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 6 (Kaarela-Pohjoinen) ja 7 (Rei-
jola-Munkkiniemi-Haaga-Pitäjänmäki) varhaiskasvatuksen palvelutarve 
on suurempi kuin alueella tällä hetkellä käytössä olevat paikat. Syksyn 
2019 aikana ja vuoden 2020 alussa uusi tiloja on tulossa käyttöön mo-
lemmille alueille. Uusia tiloja tulee Konalaan elokuussa 2019 esiopetus-
toiminnalle, Etelä-Haagaan valmistuu päiväkoti Lapinmäen korvaava 
hanke lokakuussa 2019 ja tammikuuksi 2020 valmistuu päiväkoti Aada 
Pohjois-Haagaan. Pohjoisen alueen käyttöön on tulossa syksyllä 2019 
paviljonkipäiväkoti, joka toimii sekä päiväkoti Perhosen väistötilana että 
lisätiloina. Onnentieltä suunnitellaan lisätiloja varhaiskasvatus ja esio-
petus alue 6 käyttöön viimeistään elokuuksi 2019. Varhaiskasvatuspal-
veluiden järjestäminen edellyttää, että palveluntarve ja paikkojen määrä 
ovat tasapainossa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on neuvotellut Kaisaniemen pavil-
jonkien käytöstä kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Rakennuksen ra-
kennuslupa on tällä hetkellä voimassa 12.5.2019 asti, parhaillaan kau-
punkiympäristötoimiala edistää uuden luvan saamista paviljongeille.

Päiväkoti Kaivopuiston väistötilakäytöstä vapautuneissa tiloissa on noin 
85 tilapaikkaa. Varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä on perustettu näi-
hin tiloihin   päiväkoti Pikkusuon ryhmä (21 paikkaa), jonka toiminta 
käynnistyi 18.3.2019 lukien. 

Suunnitelmissa on, että varhaiskasvatus ja esiopetus alueiden 6 ja 7  
palvelutarpeen kasvusta johtuen perustetaan varhaiskasvatusyksikkö 
Pohjoisen ryhmät 1.4.2019 lukien. Pohjoisen ryhmät varhaiskasvatu-
syksikköä ei ole mahdollista liittää olemassa oleviin varhaiskasvatusyk-
siköihin vaan se vaatii uuden varhaiskasvatusyksikön perustamisen. 
Tässä yhteydessä aiemmin perustettu päiväkoti Pikkusuon ryhmä siir-
retään osaksi uutta Pohjoisen ryhmät varhaiskasvatusyksikköä. Lisäksi 
hallinnollisesti osaksi varhaiskasvatusyksikköä Pohjoisen ryhmät liite-
tään Kuninkaantammen päiväkodissa toimiva pohjoisen alueen ryhmä, 
sekä osoitteessa Suonionkatu 7 toimiva ryhmä. 

Paviljonkitilat ovat varhaiskasvatuksen käytössä kunnes kantakaupun-
kiin saadaan varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemelle pysyvät tilaratkai-
sut ja läntisten ja pohjoisten alueiden osalta kunnes alueelle valmistuu 
uusia tiloja.

Kaupunkiympäristö toimialalta saadun tiedon mukaan varhaiskasvatu-
syksikkö Pohjoisen ryhmät  käyttöön suunniteltujen tilojen laajuus on 
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866 m². Koko paviljongin laajuus on 1661 m². Vuokrakustannukset tu-
levat olemaan arviolta 15 000 euroa kuukaudessa, eli 180 000 euroa 
vuodessa. 

Uuden varhaiskasvatusyksikön, noin 85 lisäpaikan, vaikutus käyttöme-
noihin arvioidaan olevan yhteensä 915 000 euroa vuodessa, joista 
henkilöstökustannusten osuus on 800 000 euroa. Vuoden 2019 talous-
arviossa on varauduttu hoitopaikkojen lisäyksen aiheuttamiin kustan-
nuksiin.

Vaikutusten arviointi

Esitetyt lisätilat mahdollistavat varhaiskasvatuspalvelujen
järjestämistä ja palvelutarpeen turvaamisen, kunnes varhaiskasvatusa-
lueille 6 ja 7 saadaan syksyllä ja loppuvuodesta 2019 uusia tiloja. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala


