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§ 71
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lakkauttaminen

HEL 2020-003025 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lakkauttaa ryhmäperhepäivä-
koti Pikkuhillan osoitteessa Korppaanmäentie 13, 00300 Helsinki, 
30.6.2020 lukien. 

Esittelijän perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhilla sijaitsee Reijola-Munkkiniemi-Haaga-
Pitäjänmäki varhaiskasvatusalueella Pikku Huopalahdessa, osoitteessa 
Korppaanmäentie 13. Tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkodissa on hoi-
dossa olevia lapsia kahdeksan ja kaksi hoitajaa, joista toinen on vaki-
naisessa työsuhteessa. 

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan tilannetta on tarkasteltu osana ra-
kennusluvattomien päiväkotien selvitystä. Helsingin kaupungin ympä-
ristöpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden mukaan ryhmäperhe-
päiväkoti voi toimia asuinhuoneistossa, silloin kun tiloissa toimii kor-
keintaan 10 lapsen ryhmä, ja silloin sovelletaan normaaleja asuinhuo-
neistolle asetettavia vaatimuksia. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhilla toi-
mii tiloissa, joiden käyttötarkoitus ei ole nykyisen toiminnan mukaista. 
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Uuden rakennusluvan edellyttämät muutostyöt tiloissa vaatisivat ilman-
vaihdon peruskorjausta, esteettömän wc-tilan rakentamista sekä uuden 
poistumistien. Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan 
tiloihin vaadittavat korjaukset ovat erittäin haasteellisia aikataulun ja 
teknisen toteutuksen suhteen eikä niiden toteuttamista nähdä taloudel-
lisesti tarkoituksenmukaiseksi kustannusten näkökulmasta.

Reijola-Munkkiniemi-Haaga-Pitäjänmäki  varhaiskasvatusalueella on 
tällä hetkellä kolme ryhmäperhepäiväkotia. Kaupunki suunnittelee ryh-
mäperhepäiväkoti Pikkuhillan tiloista luopumista. Varhaiskasvatusalu-
een käyttöön on saatu vuoden 2019 lopulla uusia paikkoja käyttöön yh-
teensä lähes 200 lapselle. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan perheiden 
kanssa keskustellaan tulevasta hoitopaikkatoiveesta, joka otetaan  
huomioon lasten uusia hoitopaikkoja järjestettäessä.

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoi-
don ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toimin-
nan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti henki-
löstön kanssa ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huomioon. 
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lasten huoltajille tilanteesta on tiedo-
tettu 5.2.2020. Tiedotustilaisuus vanhemmille on järjestetty 24.2.2020. 
Lakkauttamissuunnitelmaa on valmisteltu kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa.

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan tilat ovat laajuudeltaan 130 m². Vuok-
rakustannukset ovat vuositasolla noin 21 000 euroa.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu


