
Taustatietoa varhaiskasvatuksen  
Limingassa varhaiskasvatusjoht  
Sari Supperin esityksen pohjalta 



Varhaiskasvatuksessa tapahtuneita muutoksia
• Touhula lakkautti neljä päiväkotia 2020 kesällä nopealla aikataululla
-> 14.5. ilmoitus ja lakkautus 31.7.2020
-> Pilke tuli tilalle kahdella päiväkodilla, noin 100 varhaiskasvatuspaikkaa hävisi
• Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku muuttui yli 3-

vuotiaiden osalta 1/8:sta 1/7:ään 2019. Vaikutus noin 75 yli 3-vuotiaiden paikkaa 
(10 työntekijää)

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen 2020 lisännyt 
kokopäiväisen hoidon tarvetta-> osallisuusasteen nousu

• Kolmiportainen tuki laajenee myös varhaiskasvatukseen 1.8.2022 -> 
erityiskasvatuksen tarve lisääntyy, kunnan velvollisuus tarjota yksityiseen 
varhaiskasvatukseen

• Perhepalvelu-uudistus; lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen sen kuukauden 
alusta, kun täyttää 9 kuukautta-> yhä pienemmät vauvat tulevat hoitoon



Varhaiskasvatuksen paikat 
• Varhaiskasvatuksen ryhmät muodostetaan lain mukaan kolmen kasvattajan ryhmiksi. Suhdeluku alle 3-

vuotiailla lapsilla on 1 kasvattaja 4 lasta kohden ja yli 3-vuotiailla lapsilla 1 kasvattaja 7 lasta kohden. Ryhmiä 
täytettäessä käytetään kertoimia 1,75(4x1,75=4x3=12) ja 1 (1x7=7x3=21). Näin ryhmien koko on 21/ 12 lasta. 

• Kun lapsi täyttää 3 vuotta, muuttuu kerroin 1,75-> 1. Nämä huomioidaan ryhmien täytössä toimintakauden 
aikana niin, että  kolme vuotta täyttävien suhdeluvun muuttuessa ryhmään voidaan sijoittaa lisää lapsia.

• Kaikki päiväkodit ovat ihan täynnä. Varhaiskasvatuslain tiukennus on aiheuttanut sen, että lasten määrä ei saa 
mistään syystä ylittää mitoituksessa asetettua lapsimäärää suhteessa kasvattajiin. Ryhmät on muodostettu 
niin, että näitä ylityksiä ei tulisi. .

• Jonossa/ hakemuksia  on tällä hetkellä 49 alle 3-vuotiasta lasta ja 29 yli 3-vuotiasta lasta
• Kaksi esiopetuksen ryhmää on saanut tilat kouluilta, jonka ansiosta saimme Aapiin ja Linnukkaan uudet 

varhaiskasvatuksen ryhmät. Nämä luokkatilat eivät tule ensi vuonna olemaan esiopetuksen käytössä.

• Yksityisen osuus on tällä hetkellä n. 24%. Kunnanvaltuusto on linjannut, että sen olisi oltava alle 30%



Paikkatilanteen syitä 

• Saunarannan alueelle rakentumassa 31 taloa, joissa keskimäärin 1,8 
lasta/perhe = 55 lasta

• Kotirannan alueen rakentamisen toteutuminen 100 taloa. Ensimmäisessä 
vaiheessa kaavoitettu 60 tonttia, joka tarkoittaa arviolta 108 lasta. 

• Kesällä 2020 Touhula lakkautti neljä päiväkotia, joista kolme oli 
kirkonkylällä. Tilalle tuli kaksi Pilke-päiväkotia. Kirkonkylälle jäi kolmen 
ryhmän vaje paikkoja, joita on paikattu perustamalla Katrin päiväkotiin 
uusi ryhmä. 

• Tupoksessa Touhula -päiväkodin (kaksi ryhmää) tilalle ei tullut uusia 
ryhmiä, vaan Touhulan lapset siirtyivät kunnan yksiköihin ja Sirius-
päiväkotiin.
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Riskiarvio vuosille 2023-25

• Väliaikainen Koivulan päiväkoti Tupoksessa ( entinen Vekarakulma)on 
käytössä vuoden 2022 loppuun, siellä on 3 ryhmää ( 43 lasta)

• Tuomiaron päiväkoti, 2 ryhmää (Tupos), voidaan myydä, mikäli lapsia 
ei riitä ( 33 lasta)

• Katrin päiväkoti, 3 ryhmää on vuokralla vuoden 2025 loppuun. ( 50 
lasta) 

• Mikäli lapsimäärät pienenee jatkossa, näiden päiväkotien toimintaa 
voidaan suunnata uuteen päiväkotiin, yhteensä 8 ryhmää



Syntyvyys ja varhaiskasvatuksen osallisuusaste

syntynyt yhteensä kirkonkylä tupos Osallisuusaste %

2015 Esiopetuksessa 226 151 76 100

2016 183 119 64 86

2017 183 120 63 78

2018 140 98 42 93

2019 130 89 41 80

2020 162 106 56 58

2021 125 89 39 10



Uusia hakemuksia

Uusia hakemuksia tullut ajalla 
1.6.-31.12.2021 Tupos 47 lasta kirkonkylä 143 lasta yhteensä   190  lasta palse-hakemuksia 49 

Uusia hakemuksia tullut ajalla 
1.1.-17.2.22 Tupos 13 lasta kirkonkylä   9 yhteensä  22 lasta palse -hakemuksia 4

Uusia hakemuksia syksylle
( 17.2.22)

Tupos 14 lasta kirkonkylä 11 lasta yhteensä 25

Yhteensä hakemuksia tullut
Tupoksessa
yhteensä 74 lasta

kirkonkylällä 
yhteensä 163 lasta yhteensä 237 lasta palse yhteensä 53



Tulevien vuosien lapsimäärät (kuntafakta 9/2021)
ja osallisuusaste 

• Nyt Tupos

• Ennuste vuodelta 2019

• muutos

• Nyt Kirkonkylä

• Nyt Ala-Temmes

• Ennuste vuodelta 2019

• muutos

• Yhteensä

• Vakassa nyt

• Osallisuus%
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yksityinen -20 /-21 Ennuste  Saunaranta

76 64 63 53 51 58 63 82/ 69 31 taloa x1,8

72 65 53 40 45 45

+4 -1 +10 +13 +6 +13 +45 lisäys -13 paikkaa + 56 lasta

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yksityinen -20/-21 Ennuste Kotiranta 2023-25

150 119 120 98 89 109 60 153 / 108 60 taloa x 1,8 =108 
lasta

3 3 6 5 2 1 1 35 taloa x1,8=63 lasta

133 101 118 90 73 108 - 35 taloa x1,8 =63 lasta

+17 +18 +2 +8 +16 +1 +62 lisäys -45 paikkaa + 189 lasta yhteensä

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

233 186 189 156 142 168 82

233 169 154 133 112 97 8

100% 91% 82% 85% 80% 58% 10%
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