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Valmistelijat 
 

Päivi Tiesmaa,  Jaana Ahvenjärvi 

Arvioitavan asian kuvaus ja taustat 
 
 
 
 
 

Turun yliopistossa, Rauman kampuksella koulutetaan varhaiskasvatuksen opettajia ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Rauman kampukselle valmistuu elokuussa 2020 n. 105 
paikkainen ”pikkunorssin” päiväkoti. Yliopiston tarkoituksena on tarjota raumalaisille lapsille 
varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja sekä lisäksi toteuttaa päiväkodissa alan tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa.  
Syntyvyys Raumalla on laskenut ja ikäluokat pienenevät, joten Rauman kaupungin omaa 
varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen palveluverkkoa tulee sopeuttaa vastaavalla lapsimäärällä. 
”Pikkunorssi” päiväkoti tulee olemaan Turun yliopiston, Rauman kampuksen ja Rauman 
kaupungin näkökulmasta yksi vetovoimainen tekijä saada kaupunkiin lisää asukkaita ja 
vaikuttaa positiivisesti kaupungin julkisuuskuvaan. 

Ehdotetut vaihtoehdot 
 
 
 
 

Nykytilanne VE0 
VE1 
VE2 
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Vaikutuskohde 
 

Nykytilanne VE0 VE1 VE2 

Kuntalainen 
Lapsi 
Perhe 
 
 
 

Rauman kaupungin keskustaan on rakentumassa 
Päiväkoti ”pikkunorssi ”, joka valmistuu elokuussa 
2020, joka lisää uusia varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspaikkojen määrää (esiopetus 21, 
varhaiskasvatus 84, yhteensä n.105 paikkaa). Uusi 
yksikkö tuo mukanaan varhaiskasvatuksen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jolla on 
positiivinen vaikutus myös kaupungin omaan 
varhaiskasvatuspalveluun yhteistyön 
lisääntymisen myötä. 
 
Nykyiset Rauman kaupungin omat yksiköt ja 
yksityiset palveluntuottajat jatkavat 
toimintaansa. 
 
Pohjoisen alueen varhaiskasvatushakemusten 
määrä kasvaa (alueen vetovoimaisuus, 
muuttoliike). 
 
Keskustan alueen varhaiskasvatuspaikat 
lisääntyvät. 
 

Sopeutetaan omaa palveluverkkoa ja suljetaan: 
-Otan päiväkoti  
-Uudenlahden metsäeskari  
-Polarin Vaahteramäki 
-Mustikan ryhmäperhepäiväkoti 
 
Em. yksiköiden perheet hakevat uuden 
varhaiskasvatuspaikan / esiopetuspaikan 
lapsilleen keväällä 2020 aikana. 
 
Em. yksiköiden lapsille saattaa tulla useampi 
hoitopaikka muutos-tilanteesta johtuen 
ja lasten suhteet kavereihin ja kasvattajiin voivat 
muuttua muutoksesta johtuen. Tilanne tasaantuu 
muutoksen jälkeen. 
 
Otan päiväkodin sulkeminen vaikuttaa pohjoisen 
alueen kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkojen 
määrään vähentävästi.  
 
Pohjoisen alueen varhaiskasvatushakemusten 
määrän mahdollinen kasvu (alueen 
vetovoimaisuus, muuttoliike). 
 
Keskustan alueen varhaiskasvatuspaikat 
lisääntyvät. 

Sopeutetaan omaa palveluverkkoa ja suljetaan: 
-Polarin päiväkoti 
-Onnelan päiväkoti 
-Uudenlahden metsäeskari 
-Polarin Vaahteramäki 
-Mustikan ryhmäperhepäiväkoti 
 
Em. yksiköiden perheet hakevat uuden 
varhaiskasvatuspaikan / esiopetuspaikan 
lapsilleen keväällä 2020.  
 
Em. yksiköiden lapsille saattaa tulla useampi 
hoitopaikka muutos-tilanteesta johtuen 
ja lasten suhteet kavereihin ja kasvattajiin 
voivat muuttua muutoksesta johtuen. Tilanne 
tasaantuu muutoksen jälkeen. 
 
Keskustan ja eteläisen alueen kunnalliset 
varhaiskasvatuspaikat vähenevät ja 
palvelusetelillä tuotettavat 
varhaiskasvatuspaikat lisääntyvät keskustassa. 
 
Mustikan ryhmäperhepäiväkodin sulkeminen 
vähentää perheiden valittavissa olevia 
kunnallisia varhaiskasvatusvaihtoehtoja. 
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Mustikan ryhmäperhepäiväkodin sulkeminen 
vähentää perheiden valittavissa olevia kunnallisia 
varhaiskasvatusvaihtoehtoja.  

Ympäristö 
 
 
 
 

Pikkunorssi sijoittuu keskeiselle paikalle. 
 
Viipurin puiston alue monipuolistuu 
 

Perheen kodin sijainnista riippuen, lapsen 
kuljetusmatka saattaa pidentyä tai lyhentyä. 

Perheen kodin sijainnista riippuen, lapsen 
kuljetusmatka saattaa pidentyä tai lyhentyä. 
 
Alueelta päiväkodin puuttuminen voi vaikuttaa 
perheiden hakeutumiseen /muuttamiseen 
alueelle.  

Organisaatio / 
henkilöstö 
 
 
 
 

Pikkunorssi rekrytoi varhaiskasvatushenkilöstöä 
(20). Tulee todennäköisesti vaikuttamaan 
Rauman kaupungin  
varhaiskasvatushenkilöstöön. 
Rauman kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus 
sopeuttaa omaa henkilöstömääräänsä samassa 
suhteessa. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöä rekrytoitu 
määräaikaisesti ennakoiden tulevia muutoksia. 
 
Varhaiskasvatusyksiköitä on hallinnollisesti 
yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi 
(esimiesten määrä vähentynyt).  

Pikkunorssi rekrytoi varhaiskasvatushenkilöstöä 
(20).  
 
Kaupungin omat, vakituiset työntekijät siirtyvät 
toisiin varhaiskasvatusyksiköihin. 
Määräaikaisten työsuhteiden vähentyminen.  
Yhteensä vakituisten ja määräaikaisten 
työsuhteiden väheneminen on 21 
henkilötyövuotta. 
 
Vaikuttaa varhaiskasvatuksen esimiesten 
sijoittumiseen.  
 
Varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön tiimit 
muuttuvat (mahdollisuus/uhka)  
 
Huomioidaan henkilöstön eläköitymiset 

Pikkunorssi rekrytoi varhaiskasvatushenkilöstöä 
(20).  
 
Kaupungin omat, vakituiset työntekijät siirtyvät 
toisiin varhaiskasvatusyksiköihin 
yhteistoimintamenettelyn kautta. 
Määräaikaisten työsuhteiden vähentyminen.  
Yhteensä vakituisten ja määräaikaisten 
työsuhteiden väheneminen on 25 
henkilötyövuotta. 
 
Vaikuttaa varhaiskasvatuksen esimiesten 
sijoittumiseen.  
 
Varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön tiimit 
muuttuvat (mahdollisuus/uhka)    
 
Huomioidaan henkilöstön eläköitymiset 

Talous 
Lyhyellä 
tähtäimellä 
Pitkällä 
tähtäimellä 
 

Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen 
palveluverkkoa on sopeutettu (huomioitu myös 
yksityisen palveluntarjoajan esiopetustoiminta) 
8/2019 avattavien Pohjoiskehän koulun ja 
Papinpellon vuoropäiväkodin johdosta. 
 

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrää 
sopeutetaan (n. 105 paikkaa). 
 
Henkilöstösäästö kokonaisuudessaan noin 
729 000€ . Tilasäästöt n. 138 000€ 
 

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrää 
sopeutetaan (n. 105 paikkaa).  
 
Henkilöstösäästö kokonaisuudessaan noin 
869 000€. Tilasäästöt n. 109 000€ 
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Pikkunorssin tulo aiheuttaa varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspaikkojen ylitarjontaa (n. 105 paikkaa). 
Otan päiväkoti remontoidaan (kustannukset n. 
2,5milj.€).  
 
Varhaiskasvatuksen kiinteistökanta jää ennalleen.  
 
Esiopetuspaikkojen ylituotanto. 

Poistaa Otan päiväkodin investointitarpeen  
(kustannus n. 2,5milj.€) 
 
Hyödynnetään henkilöstön eläköitymiset 
 
Mustikan ryhmäperhepäiväkodin sulkeminen 
tuottaa säästöjä, koska ryhmispaikat ovat 
kalliimpia verrattuna päiväkotipaikkoihin.  
 
Em. yksiköiden osalta tukipalvelujen ostot 
poistuvat (ateriat, puhtaanapito, 
kiinteistönhuolto yms).  
 
Mahdollistaa kaupungin kiinteistökannan 
tiivistämisen ja ylimääräisistä kiinteistöistä 
luopumisen (Otan päiväkoti ja Mustikan 
ryhmäperhepäiväkoti).  
 

Otan päiväkoti on peruskorjattava 
(kustannukset n. 2,5 milj.€) 
 
Hyödynnetään henkilöstön eläköitymiset 
 
Mustikan ryhmäperhepäiväkodin sulkeminen 
tuottaa säästöjä, koska ryhmispaikat ovat 
kalliimpia verrattuna päiväkotipaikkoihin.  
 
Em. yksiköiden osalta tukipalvelujen ostot 
poistuvat (ateriat, puhtaanapito, 
kiinteistönhuolto yms).  
 
Mahdollistaa kaupungin kiinteistökannan 
tiivistämisen ja ylimääräisistä kiinteistöistä 
luopumisen (Polarin ja Onnelan päiväkodit, 
Mustikan ryhmäperhepäiväkoti).  

Jokin muu 
 
 
 
 

Syntyvyys Raumalla on laskenut ja ikäluokat 
pienentyneet. 
 

Englanninkieliseltä lastentarhalta ei osteta 
esiopetuspaikkoja. 

Englanninkieliseltä lastentarhalta ei osteta 
esiopetuspaikkoja.  
 
Eteläisen alueen lapsimäärien kehitys on ollut 
laskeva.  
 

 


