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Ylöjärven kaupunki

Mielipiteiden jättämismahdollisuus

• Hallintolain 41 §:n mukaan, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten 
elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille 
mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä 
asiasta.

• Tästä tilaisuudesta laaditaan kirjallinen muistio. Tilaisuuteen osallistuvalla on mahdollisuus saada 
mielipiteensä kirjatuksi tilaisuuden muistioon. Mikäli haluat mielipiteesi kirjattavan nimelläsi, kerro 
nimesi. Mielipiteet ensisijaisesti kirjallisina, liitetään muistioon.

• Mielipide on mahdollista jättää myös kirjallisena. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä 6.10.2020 klo 15 
mennessä. Kirjallinen mielipide on mahdollista tehdä oheisen linkin kautta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/D0C4B854CDCA8635. 

• Kirjallisen mielipiteen voi toimittaa myös paperisena otsikolla ”Sivistyslautakunta / Kultakylän 
päiväkoti” osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Postin toimitettavaksi 
jätetyn mielipiteen saapuminen määräaikaan mennessä on lähettäjän vastuulla.

2

https://link.webropolsurveys.com/S/D0C4B854CDCA8635


Ylöjärven kaupunki

Tämän kuulemistilaisuuden tarkoitus ja sisältö
Hallintolain 41 §:ssä on säädetty seuraavaa:

”Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten 
elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille 
mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua 
mielipiteensä asiasta.”

• Tämä tilaisuus on hallintolain 41 §:ssä säädettyä vaikutusmahdollisuuksien varaamista osana 
asian valmistelua.

• Tämän esityksen sisältö: 

• Asiaan liittyvä keskeinen säädösperusta

• Kultakylän päiväkodin nykytila sekä Kultakylän ja Onnimannin päiväkotien sijainnit

• Ylöjärven kaupungin nykyinen päiväkotiverkko

• Ylöjärven kaupungin väestö 

• Keskeiset perustelut Kultakylän päiväkodin toiminnan lopettamiselle 

• Toiminnan lopettamisen vaikutukset lasten varhaiskasvatukseen 

• Vaikutukset henkilöstöön sekä 

• Valmistelun ja päätöksenteon jatkovaiheet
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Säädösperusta: Hallintolaki
• 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta 

selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
selvitykset.

• 41.1 § Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten 
elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille 
henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista 
sekä lausua mielipiteensä asiasta.

• 41.2 § Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on 
ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla.

• Tämä tilaisuus on hallintolain 41 §:ssä säädettyä vaikutusmahdollisuuksien 
varaamista osana asian valmistelua.

• Huomioitava: Toimivalta asian osalta on kaupunginvaltuustolla eli 
kaupunginvaltuusto tekee päätöksen päiväkodin toiminnan lopettamisesta.
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Säädösperusta: Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

• 5.1 §: Kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä 
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve 
edellyttää.

• 5.4 §: Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun 
käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Päiväkodin 
toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä 
paikallisen tarpeen mukaan.
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Kultakylän päiväkodin nykytila

• Yhteensä 22 lasta (tilanne 31.8.2020)

• Päivittäinen aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 17.00 välisenä 
aikana, lasten palveluntarpeiden mukaan

• Päiväkodin toimintamuodot ovat varhaiskasvatus ja esiopetus Viljakkalan koulun 
tiloissa

• Henkilöstö koostuu yhdestä varhaiskasvatuksen opettajasta ja kolmesta 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta
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Kultakylän päiväkodin ja 
Onnimannin päiväkodin 
välinen etäisyys 5,8 km 



Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupungin nykyinen päiväkotiverkko
• Koulukallion ja Serlapuiston päiväkodit

• Onnimannin ja Kultakylän päiväkodit

• Rinteen päiväkoti

• Salorinteen päiväkoti

• Saurion päiväkoti

• Soppeenharjun ja Vuorentaustan päiväkoti

• Kaiharin, Mutalan ja Vahannan päiväkodit

• Kalliorinteen ja Asuntilan päiväkodit 

• Kangasniemen päiväkoti

• Kurun ja Takamaan päiväkodit

• Kyläsepän, Palotornin ja Tähkätaskun päiväkodit

• Metsäkylän päiväkoti

• Tiikon, Veittijärven ja Kaurasmäen päiväkodit

• 5 yksityistä päiväkotia
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Väestöennuste ikäryhmittäin
Ylöjärvellä 2015-2040

9

5

10

15

20

25

30

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Ikäryhmien osuus väestöstä (%)

0–14 15–24 25–34

35–44 45-54 55–64

65+

Lähde: Tilastokeskus



Ylöjärven kaupunki 10



Ylöjärven kaupunki

• Lapsimäärien kehitys ja ennuste:
• Viljakkalan alueen lapsimäärän ennustetaan pienenevän (syntyvyyden lasku 

valtakunnallinen ilmiö) 

2015 syntyneitä: 24 lasta

2016 syntyneitä: 19 lasta

2017 syntyneitä: 21 lasta

2018 syntyneitä: 23 lasta

2019 syntyneitä: 17 lasta

2020 syntyneitä: 12 lasta (elokuu 2020 syntyneitä 7)

Viljakkalan alueella arvioidaan osallistuvan 1.8.2021 yhteensä 98 lasta 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (osallistumisaste 84%, seututilaston mukaan 
osallistumisaste varhaiskasvatukseen vuonna 2019 oli alle 3 v. 52% ja yli 3 v. 89% ). 
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• Toiminnalliset perustelut:

• Syntyvyyden laskun myötä varhaiskasvatus Viljakkalassa pystytään 
järjestämään tilojen osalta lapsille kahdessa toimintayksikössä (Onnimannin
päiväkoti ja Viljakkalan koulu). 

• Kultakylän päiväkoti on alun perin rakennettu asunnoiksi, joten 
toiminnallisuuden kannalta päiväkodiksi rakennettu Onnimanni on 
soveltuvampi varhaiskasvatuksen tiloiksi (ilmastointi lapsiryhmille parempi 
Onnimannin päiväkodissa).

• Tukipalvelujen järjestäminen (ruoka- ja siivouspalvelut) yhteen yksikköön 
taloudellisempaa 

• Henkilökunnan työvuorojen järjestäminen (lasten palveluntarpeet tällä 
hetkellä Onnimannissa klo 4.45-21.30) / sijaisuuksien järjestäminen 
helpottuu.
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• Toiminnalliset perustelut:

• Vakituisen varahenkilön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, päiväkodin 
johtajan jne. työpanoksen kohdistaminen paranee (ei yksiköiden välisiä 
matka-aikoja)

• Varhaiskasvatuksen henkilöstön yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu 
eri yksiköiden välillä (varhaiskasvatuslain ja asetusten mukainen mitoitus 
1 kasvattaja / 7 lasta)
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• Taloudelliset perustelut

• Kaupunginhallitus (15.6.2020 § 166) on päättänyt, että osana vuoden 2021 
talousarviota ja vuoden 2021-2023 taloussuunnitelmaa toteutetaan talouden 
tasapainotusohjelma

• Kultakylän toiminnan lopettaminen on osa talouden tasapainotusohjelman 
kokonaisuutta

• Tila ja tilan ylläpitokustannukset  sekä  tilan siivouskustannukset sekä 
ruokahuollon kustannukset (noin 25 000 €)

• Henkilöstöresurssin mahdollinen uudelleen kohdentaminen                       
(noin 25 000 €)

• Toiminnan päättyessä kaupungin on määrä hankkiutua Kultakylän 
päiväkodin toimitilan omistuksesta eroon (kysymyksessä asunto-
osakeyhtiö).
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Vaikutukset lasten varhaiskasvatukseen

• Lasten matka-ajan pidentyminen päiväkotiin (yksiköiden välinen etäisyys 5,8 km)

• Toimintaympäristön muuttuminen ja laajentuminen (Onnimannin päiväkodissa 
mm. liikuntasali)

• Pieni päiväkoti / iso päiväkoti (lapsia enemmän mm. päiväkodin pihassa, huom. 
ryhmäkoko sama isoissa ja pienissä päiväkodeissa)

• Lapsen ryhmä saattaa muuttua 1.8.2021 

• Viljakkalan alueen lapset ovat pienestä toisilleen tuttuja
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Henkilöstövaikutukset

• Kultakylän päiväkodin henkilöstö koostuu yhdestä (1) varhaiskasvatuksen 
opettajasta ja kolmesta (3) varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta.

• Vakituisessa työsuhteessa Kultakylän päiväkodissa työskentelevät siirtyvät 
työskentelemään Onnimannin päiväkotiin tai Viljakkalan esiopetukseen. 

• Työntekijät työskentelevät jo tällä hetkellä mm. päivystysaikoina Onnimannin
päiväkodissa ja hallinnollisesti samana kokonaisuutena, joten työntekijät ovat 
toisilleen tuttuja. 

• Osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät.
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Valmistelu- ja päätöksentekoprosessin eteneminen:

• Avoin kuulemis- ja keskustelutilaisuus 30.9.2020 klo 17.30  

 Kirjallisten mielipiteiden toimittaminen tähän asiaan päättyy 6.10.2020 klo 15

• Sivistyslautakunnan kokous 6.10.2020  vuoden 2021 talousarvion ja 
2021-2023 taloussuunnitelman käsittely

• Kaupunginhallituksen kokous 16.11.2020 (talousarvion 1. käsittely),
30.11.2020 (talousarvion 2. käsittely)

• Kaupunginvaltuuston kokous 7.12.2020: lopullinen päätös asiassa
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Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja 
p. 050 524 3371

kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa
p. 050 596 9081 

marjo.vesa@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi


