
VARHAISKASVATUSPALVELUT                                                  7.12.2017 

 

VARHAISKASVATUSPALVELUVERKOSSA TEHTYJÄ MUUTOKSIA: 

a)1.8.2016 on lakkautettu Hakan, Nätkin ja Tuokkolan päiväkodit  

- kiinteistöjen huono kunto ja Nätkin päiväkoti vuokrakiinteistössä 

- yksityisen palvelun osuuden lisääminen ja palveluseteli, Touhula päiväkodit 

b) 1.8.2016 Kerimäen koulukeskuksen yhteyteen valmistui esiopetukselle kaksi ryhmätilaa 

-> ryhmisten(2) ja Nuppulan  lakkauttaminen, päiväkotirakennuksen remonttia -> Kerimäen 

kaupunginosassa päiväkotirakennus Vekkula ja koulun tiloissa Vilppula 

c) 1.8.2016 Nojanmaan koulun yhteyteen valmistui esiopetukselle kaksi ryhmätilaa -> 

lasten määrä kasvoi 48:lla 

d) 1.8.17 on vähennetty hoitopaikkoja huomioiden lasten määrän väheneminen jättämällä 

täyttämättä avoimia tehtäviä. 

- Kellarpellon pk 

- Nojanmaan pk 

- Miekkoniemen pk 

- Punkaharjun pk 

- ryhmiksen lakkauttaminen Punkaharjulla 

- perhepäivähoito 

e) on päätetty tehdä Pihlajaniemen päiväkodin esioppilaille esiopetustilat Pihlajaniemen 

koulun yhteyteen-> valmiina syksyllä 2018? 

f) Miekkoniemen päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2018 (sivistyslautakunta 5.10.17) 

 

NYKYINEN PALVELUVERKKO 

Kantakaupungin länsipuoli ja keskusta 

PIHLAJANIEMEN PÄIVÄKOTI 

- viisi lapsiryhmää 

- 89 lasta ja 14 kasvattajaa 

Päiväkoti sijaitsee Kiinteistö Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskuksessa 

 
Pinta-ala              802 hum2  

 varhaiskasvatus 734 hum2 

 ruokapalvelut 68 hum2 

 TS-2020-2021 kustannusennuste 500 000 € (KV 13.11.2017 §159) 
 



 

KELLARPELLON PÄIVÄKOTI 

- seitsemän lapsiryhmää 

- 140 lasta ja 21 kasvattajaa 

Valmistunut   1953 
Laajennettu/päiväkoti  2013 
Pinta-ala              4 317,5 hum2 

 koulu 1 976 hum2 

 varhaiskasvatus 2 251 hum2  

 ruokapalvelut 90,5 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017              5 083 194 € 
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016    171 956 €  
 

 luokkatilojen korjaukset 

 talotekniikan kuntotutkimus 

 TA2018-2020Bkustannusennuste 220 000 € (KV 13.11.2017 §159) 
 

ASEMANTIEN PÄIVÄKOTI 

- yhdeksän lapsiryhmää 

- 187 lasta ja 37 kasvattajaa 

- kantakaupungin vuorohoito kahdessa ryhmässä 

Valmistunut   2013 
Pinta-ala              2 577 hum2  

 varhaiskasvatus 2 240,5 hum2 

 ruokapalvelut 102,5hum2 

 Pohjanlintu 234 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 5 353 059 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016       124 602 €  
 

PERHEPÄIVÄHOITO 

- kolme hoitajaa ja 11 lasta 

Kantakaupungin itäpuoli 

MIEKKONIEMEN PÄIVÄKOTI 

- kolme lapsiryhmää, yksi ryhmä entisen Hakan päiväkodin tiloissa  

- 48 lasta ja 9 kasvattajaa 

Valmistunut   1988 
Pinta-ala              728 hum2  

 varhaiskasvatus 692,5 hum2 

 ruokapalvelut 35,5 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 77 810 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016  44 597 € 



 

NOJANMAAN PÄIVÄKOTI 

- kuusi lapsiryhmää 

- 109 lasta ja 18 kasvattajaa 

Valmistunut   1990 
Pinta-ala              1 101 hum2  

 varhaiskasvatus 1 061 hum2 

 ruokapalvelut 40 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 586 876 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016    65 729 €  
 
Peruskorjaustarpeen selvitys 
 

PERHEPÄIVÄHOITO 

- kuusi hoitajaa ja 24 lasta 

 

ANTTOLAN PÄIVÄKOTI 

- kolme lapsiryhmää, joista yksi Louhen koulun yhteydessä 

- 68 lasta ja 13 kasvattajaa 

- vuorohoito 

Valmistunut   2012 
Pinta-ala              466 hum2  

 varhaiskasvatus 436,5 hum2 

 ruokapalvelut 29,5hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 923 881 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016    31 633 €  
 

 

PERHEPÄIVÄHOITO 

- viisi hoitajaa ja 20 lasta 

 

KERIMÄEN PÄIVÄKOTI 

- viisi lapsiryhmää, joista kaksi koulun tiloissa 

- 106 lasta ja 17 kasvattajaa 

- pidennetty aukioloaika 

Valmistunut   1987 
Pinta-ala              737 hum2  

 varhaiskasvatus 703,5 hum2 

 ruokapalvelut 33,5 hum2 



Kirjanpitoarvo 31.10.2017 388 811 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016    33 093 €  
 
Vesikaton kunnostus, peruskorjauksia 

 Edellytetään, että on laadittu selvitys mahdollisuudesta siirtää päiväkoti koulukeskukseen 
ennen kuin päiväkodin hankesuunnittelua käynnistetään.  

 TS-2019-2023 kustannusennuste 280 000 € (KV 13.11.2017 §159) 
 

PERHEPÄIVÄHOITO 

- neljä hoitajaa ja 16 lasta 

PUNKAHARJUN PÄIVÄKOTI 

- viisi lapsiryhmää, joista yksi toimii alakoulun yhteydessä ja kaksi Kulennoisten 

koululla 

- 103 lasta ja 20 kasvattajaa 

- vuorohoito 

Valmistunut   2010 
Pinta-ala              754 hum2  

 varhaiskasvatus 727 hum2 

 ruokapalvelut 27 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 1 304 687 €  
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016       35 896 €  
 
Kulennoisten koulun yhteydessä  
 
Valmistunut   2003 
Pinta-ala              1 754,5 hum2 

 koulu 1 380,5 hum2 

 varhaiskasvatus 316,5hum2  

 ruokapalvelut 57,5 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017              2 026 757 € 
kiinteistön ylläpitomenot TP-2016      61 038 €  
 
 
 
PERHEPÄIVÄHOITO 

- neljä hoitajaa ja 16 lasta 

SAVONRANNAN PÄIVÄKOTI 

- yksi lapsiryhmä 

- 22 lasta ja 3 kasvattajaa 

Valmistunut   1967 
Korjauksia   2005 
Pinta-ala              3 234 hum2  

 koulu 2 863,5 hum2 



 varhaiskasvatus 187,5 hum2 

 ruokapalvelut 31 hum2 

 muut 152 hum2 
Kirjanpitoarvo 31.10.2017 1 334 163 € 
Kiinteistön ylläpitomenot TP-2016     105 801 € 
  
PERHEPÄIVÄHOITO 

- yksi hoitaja ja neljä lasta 

ORAVIN RYHMIS 

- yksi lapsiryhmä  

- 5 lasta ja 2 kasvattajaa 

Vuokrakiinteistössä 

 

Hoitomuoto Lasten määrä 

päiväkoti 872 

pph   89 

yht. 961 

 

 

TULEVAISUUDESSA 

• on ratkaistava Kerimäen päiväkodin paikka, jatketaanko päiväkodin peruskorjausta 

vai tehdäänkö tilat päiväkodille koulukeskukseen? 

• on ratkaistava Punkaharjun päiväkodin esioppilaiden tilakysymys, nyt 

sisäilmaongelma nykyisessä esiopetustilassa 

• Anttolan päiväkodin Louhen ryhmän tiloissa on korjaustarvetta 

 

LAADULLINEN KEHITTÄMINEN 

• Kuntaliitoksen yhteydessä päivitettiin yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma -> 

uudet kehykset 1.8.2014 alkaen, koulutusta koko henkilöstölle ja erikseen johtajille 

ja erityisopettajille 

• Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.16 

• Normi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.17, koulutusta koko henkilöstölle 

• OPH:n hanke toimintakulttuurin kehittäminen: lasten osallisuuden suunnitelman 

laatiminen päiväkodeittain ja pedagogisen johtamisen suunnitelma 

 

 


