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Hankkeen etuja 

Hankesuunnitelman mukainen koulu laajennuksineen vastaa tämän päivän 

koululle asetettavia toiminnallisia vaatimuksia ja palvelee myös vapaa-ajan käytön tilatarpeita.  

 Erityisopetus voidaan järjestää entistä enemmän omassa kunnassa Helsingin sijaan.  

 Kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäys ja ostopalvelujen vastaava vähennys tuo sääs-

töjä.  

 Syntyy tila- ja toimintakustannussäästöjä.  

 Muodostaa vahvan ruotsinkielisten palvelujen keskuksen, joka tuo varmuutta ruotsin-

kielisten palvelujen saatavuuteen pitkällä aikavälillä. 
 Laadukkaat puitteet ja palvelut nostavat kaupungin ja alueen profiilia sekä lisäävät 

kaupungin houkuttelevuutta ruotsinkielisten lapsiperheiden asuinpaikkana.  

Hankesuunnitelmassa esitetyt kustannukset vuonna 2009 

Vähentämällä ostopalveluiden määrää päivähoidossa 20 %:iin, käyttökustannusten arvioidaan 

vähenevän noin 140 000 euroa/vuosi hankesuunnitelman mukaan, 11/2009.  

Nykyisellään ruotsinkielistä päivähoitoa tuotetaan pääasiassa kunnallisissa päiväkodeissa, per-

hepäivähoidossa sekä noin 30% ostopalveluina. Vaihtoehtovertailuun sisältyy 84 päivähoito-

paikan toimintakustannukset (4 päiväkotiryhmää). 84:n kunnallisen päivähoitopaikan toiminta-

kustannukset ilman tilakustannuksia on arvioitu olevan 515 844 €/vuosi (6141 €/paikka).  

84 ostopalvelupaikan kustannuksiksi on laskettu 910 812 €/vuosi. Summa perustuu ostopalve-

lupaikkojen keskivertohintaan (10 842 €/paikka) vuonna 2009. Vuotuinen kustannustasonousu 

on laskelmissa arvioitu seuraavan mukaisesti: omia toimintakustannuksia +1,5 %, pääoma-

vuokra +2%, ylläpito+2,5% ja ostopalveluja +2,5%. 

Hankkeessa toteutuvat yhteisöllisyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys 

• Tarkoituksenmukaiset tilat koululle ja neliryhmäiselle päiväkodille. 

• Perheiden arki helpottuu, kun perheen nuorempia ja vanhempia lapsia voidaan jättää 

samaan paikkaan.  

• Mahdollisuus järjestää esikoulussa olevien lasten täydentävää päivähoitoa tarkoituk-

senmukaisella tavalla ja varhaiskasvatuksen periaatteita noudattaen.  

• Keittiö-, ruokailu-, puutyö- ja liikuntatilojen yhteiskäyttö. 

• Tilat sekä piha ovat joustavasti sekä koulun että päiväkodin käytössä, myös tilatarpeen 

muuttuessa.   

• Ruotsinkiel. lasten kirjasto palvelee myös päiväkotia, ja perheitä ilta-aukiolon aikaan. 

• Erinomaiset edellytykset niin kasvatuksellisen yhteistyön kehittämiselle kuin pedagogi-

sen toiminnan kehittämiselle.  

• Lasten siirtyminen päivähoidosta esi- ja alkuopetukseen helpottuu ympäristön ja hen-

kilökunnan ollessa heille jo ennestään tuttuja.  

  



Eri päivähoitovaihtoehtojen kokonaiskustannukset 20 vuoden aikavälillä, diskon-

tattuna ja ilman diskonttausta: 

10 131 262 

13 932 607 

16 639 909 

23 266 381 
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