
     MUISTIO 

Varhaiskasvatuksen kuulemis- ja keskustelutilaisuus  

Aika:  22.5.2018 klo 18.00 – 19.00 
Paikka:  Kemijärven kulttuurikeskus 
 
1. Tilaisuuden avaus 

Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtaja Juha Narkilahti avasi tilaisuuden. Tilaisuudessa oli 
läsnä 20-25 henkilöä. 
 

2. BDO:n selvitys palveluverkkoraportista 

 

Juha Narkilahti esitteli BDO:n tekemää palveluverkkoselvitystä opetuksen ja varhaiskasvatuk-

sen järjestämiseksi Kemijärvellä. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2018 - 2032. Selvityksessä on 

kolme vaihtoehtoista mallia: Keskustakampus, Keskusta-Itä ja Keskusta-Länsi.  Selvitystyön 

jälkeen on päätetty, että koulu- ja varhaiskasvatusverkoista tehdään erilliset päätökset. Pal-

veluverkkoratkaisujen käsittely etenee seuraavasti: hyvinvointilautakunta 29.5., kaupungin-

hallitus 4.6. ja kaupunginvaltuusto 11.6.  

 

3. Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen esitteli varhaiskasvatuksen tilannetta ker-

tomalla varhaiskasvatuksen läsnäolopäivistä sekä lapsimääristä vuosina 2009 - 2017, jotka 

ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Varhaiskasvatusta tarvitaan lähes kaikilta osin 

työn ja opiskelun vuoksi. Todennäköisesti työllisyyden parantuminen on suurin syy kasvanei-

siin lapsimääriin varhaiskasvatuksessa. Tilastokeskuksen ennusteissa Kemijärven lapsisynty-

vyys sekä lasten määrä näyttää kuitenkin vähenevän.  Varhaiskasvatuksessa joudutaan rea-

goimaan nopeasti erilaisiin vaihtuviin tilanteisiin kuten hoidontarpeen lisääntymiseen/vähen-

tymiseen, vuorohoidon määrään tai mahdollisiin uusiin varhaiskasvatusta sitoviin määräyk-

siin. 

 

Ehdotus tulevasta ratkaisusta:  

 

Varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt ja käytössä on tällä hetkellä neljä päiväkotia. Var-

haiskasvatusta on vielä tässä vaiheessa järkevää järjestää kolmella alueella: keskustassa Jyvä-

länpuiston päiväkodissa, Kallaassa Kallaan päiväkodissa, Särkikankaalla Särkelän ja Metsä-

miehentien päiväkodeissa.  Suunnitelmana on tehdä Jyvälänpuiston päiväkotiin laajennus. 

Kallaan päiväkotirakennus voi olla käytössä vielä 4- 5 vuotta, minkä jälkeen uudisrakennuk-

sen tarvetta tarkastellaan. Särkelän ja Metsämiehentien päiväkodit pysyvät toistaisesti en-

nallaan. Jos varhaiskasvatuksen tarve vähenee, palveluverkkoa supistetaan.  

Huoltajat ovat voineet vastata varhaiskasvatuksen osalta palveluverkkokyselyyn. 

 

4. Varhaiskasvatuksen käytössä olevat rakennukset 

 



Teknisten palveluiden palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta esitteli tällä hetkellä toimin-

nassa olevat päiväkotirakennukset, niiden kuntoarviot sekä korjaustarpeet. Hän esitteli Jyvä-

länpuiston päiväkodin laajennussuunnitelman luonnoksen sekä kaavamuutoksen, joka 

tarvitaan lisäosan rakentamiseen.  

5. Keskustelua 

Jyvälänpuiston päiväkodin suunnitelmaan kuuluu myös vanhan puolen peruskorjaus 

laajennusosan lisäksi.  Mahdollisen Jyvälänpuiston remontin aikana (n. 4/2019 – 11/2019) 

väistötilana voinee toimia esim. Elinkaaritalo. Vanhempien ja huoltajien vaikuttaminen 

uudisrakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon.  

Huomioitavaa on, että kaikki kouluikäiset ovat koulussa, mutta kaikki varhaiskasvatusikäiset 

eivät ole päiväkodeissa.  Tällä hetkellä n. 70 % lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä.    

Palautetta voi edelleen antaa sekä esittää kysymyksiä. 

 

Muistion laati  

Kristiina Lautamo 

 


