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7 luku


Henkilöstön mitoitus, rakenne ja täydennyskoulutus


35 § Päiväkodin henkilöstön mitoitus


Päiväkotien lapsiryhmien maksimikoosta ja kasvattajien ja lasten välisestä suhdeluvusta tulee 
säätää laissa. Suhdelukua tulee pienentää nykyisestä.
On yksiselitteisen selvää, että suuressa ryhmässä kasvattajilla on kullekin lapselle vähemmän 
aikaa. Suuressa ryhmässä lasten vuorovaikutussuhteiden määrä on liian suuri ja se kuormittaa 
lasta merkittävästi. Suuressa ryhmässä kasvattajilla on vähemmän mahdollisuuksia jokaisen lapsen 
yksilölliseen ja lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen kohtaamiseen, huomioimiseen, havainnoimiseen 
sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen sekä kiusaamiseen puuttumiseen.
Ehdotan, että suhdeluvusta säädetään portaittain seuraavasti: enintään neljä alle 3-vuotiasta, kuusi 
3-5 -vuotiasta ja seitsemän 6 -vuotiasta yhtä ryhmän kasvattajaa kohden. Sisarusryhmissä (joissa 
on eri ikäisiä lapsia) suhdeluku voisi olla 1:4 tai 1:5 riippuen ryhmän ikärakenteesta.
Mitoitusta tulee tarkastella ryhmäkohtaisesti eikä päiväkotikohtaisesti. 
Ryhmässä saisi olla enintään kolmea varhaiskasvattajaa vastaava määrä lapsia. Juhlien tms. sekä 
esimerkiksi jonkun toimintatuokion aikana ryhmiä voidaan yhdistää hetkellisesti. 
Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa säädettäisiin samasta suhdeluvusta kuin kokoaikaisessa 
varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti. Lapsen etu!!
 
36 § Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen


Nykyisessä laissa tai asetuksissa eikä tässä lakiehdotuksessa säädetä mitään
perhepäiväkotien mitoituksesta poikkeamisesta. Asia tulee korjata, jotta väärinkäsityksiltä
vältytään.


Ehdotan seuraavaa muutosta pykälän nimeen ja sisältöön sekä pykälän siirtämistä
pykäläksi 38:


38§ Päiväkodin ja 2-3- hoitajan perhepäiväkodin mitoituksesta poikkeaminen


Päiväkodissa ja 2-3 hoitajan perhepäiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista
suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti
huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei
lapsia ole ryhmässä yhtä aikaa paikalla enempää kuin suhdeluku edellyttää.


Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti
(enintään kuluvan toimintakauden loppuun asti) laajennettaessa lapsen
varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. Suhdeluku voi kuitenkin
ylittyä enintään kahdella lapsella päiväkodissa ja enintään yhdellä lapsella 2-3 hoitajan
perhepäiväkodissa.


Päiväkodissa ja 2-3 hoitajan perhepäiväkodissa saa poiketa säädetystä päiväkodin mitoituksesta 
äkillisen ja ennakoimattoman syyn ilmetessä toimintapäivän aikana. Mitoituksesta poikkeaminen ei 
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saa jatkua kuin kyseisen toimintapäivän loppuun saakka. Pakottavien syiden takia poikkeaminen voi 
jatkua tätä pidempään, mitoitusta on kuitenkin saatettava lain mukaiseksi viimeistään toisena 
toimintapäivänä syyn ilmenemispäivästä lukien, paitsi silloin jos lapsia on ryhmässä paikalla ennalta 
ilmoitetusti enintään kaksi lasta yli suhdeluvun. Ylitys sallitaan tässä tapauksessa neljän päivän 
ajan poislukien syyn ilmenemispäivä. 
 


37 § Päiväkodin henkilöstön rakenne


Päiväkodin henkilöstön rakenne tulee säilyttää nykyisen kaltaisena eli siten että
kolmen kasvattajan ryhmässä vähintään yhdellä tulee olla vähintään lastentarhanopettajan
tai sosionomi lton:n kelpoisuus ja kahdella vähintään lastenohjaajan kelpoisuus.


Korkeakoulutetuilla kasvattajilla on epäilemättä enemmän pedagogista osaamista
tutkintonsa puolesta kuin lastenohjaajilla. Korkeakoulutettujen määrän lisääminen joka
ryhmässä ei kuitenkaan ole automaattinen varhaiskasvatuksen laadun tae. Lisäksi se lisäisi
merkittävästi varhaiskasvatuksen kuluja ja on hyvin hidas prosessi.


Paljon nopeampia ja tehokkaampia keinoja lisätä varhaiskasvatuksen laatua ovat:


    Ryhmäkokojen pienentäminen kasvattajien ja lasten välisten suhdelukujen
pienentämisellä.


    Lastentarhanopettajien ja sosionomi lto:ien kuukausipalkan reilu korotus sekä
myös lastenohjaajien palkan korotus.


Nämä voidaan toteuttaa heti lain tullessa voimaan 1.8.2018.


Pienemmässä ryhmässä kasvattajilla on enemmän aikaa jokaista lasta kohden ja siten
enemmän mahdollisuuksia jokaisen lapsen yksilölliseen ja tarpeiden mukaiseen
kohtaamiseen, huomioimiseen, havainnoimiseen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen
tukemiseen sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Ja ihan yksinkertaisesti enemmän syliaikaa
sitä tarvitseville! Pienempi ryhmä on yksiselitteisesti lapsen etu, ja tuota etua tässä
lakiehdotuksessa korostetaan useasti. Se valitettavasti jää vain sanahelinäksi nykyisissä
suurissa ryhmissä. Pienempi ryhmäkoko myös edistäisi työntekijöiden hyvinvointia ja
vähentäisi sekä työntekijöiden että lasten sairastelua.


Palkankorotukset edistäisivät varmasti työntekijöiden (erityisesti korkeakoulutettujen)
työssä pysymistä ja vähentäisivät alan vaihtoa. Lisäksi se varmasti motivoisi päteviä
työntekijöitä hakemaan avoimina olevia työpaikkoja, jolloin henkilöstön nykyiset
kelpoisuusvaatimukset saataisiin täytettyä. Hyvin todennäköisesti palkkatason
parantaminen houkuttelisi alalle entistä enemmän myös miehiä, mikä olisi erittäin
tervetullut muutos, sillä alalla on pulaa miehistä!


Sen sijaan, että jokaiseen ryhmään tulisi toinen korkeakoulutettu kasvattaja, voitaisiin
jokaiseen päiväkotiin palkata lisää vaikka yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka
olisi koko talon yhteinen, auttaisi ja konsultoisi muita ja tarvittaessa vaikka sijaistaisi.


Lastenohjaajien pedagogista osaamista (kuten muutakin osaamista) voidaan helposti lisätä
täydennyskoulutuksella.


Perhepäivähoidon laatu ja arvostus?
Korkeakoulutuksen autuaaksi tekeminen varhaiskasvatuksen laadun parantajana sekä
julkisessa keskustelussa että lainsäädännössä vähentää samalla perhepäivähoidon
arvostusta yhteiskunnassa. Korostamalla lastentarhanopettajan ja sosionomi lto:n
ylivertaisuutta pedagogisessa osaamisessa luodaan mielikuvaa perhepäivähoidon laadun







huonommuudesta verrattuna päiväkoteihin. Korkeakoulututkinto ei yksistään takaa hoidon
laatua, ja esim. pedagogista osaamista voidaan hankkia myös muissa koulutuksissa kuin
esim. lastentarhanopettajan koulutuksessa.
Vaikuttaa siltä, että valtion tavoitteena on lainsäädännöllisellä tasolla ajaa
perhepäivähoitoa alas. Perhepäivähoito tulee säilyttää elinvoimaisena vaihtoehtona lasten
varhaiskasvatuksen järjestämisessä joka kunnassa. Julkisessa keskustelussa tulisi tuoda
enemmän esiin perhepäivähoidon hyviä puolia. Perhepäivähoidon arvostusta tulee
kohentaa myös palkankorotuksella ja palkan määräytymisen perusteita parantamalla
(kunnalliset hoitajat). Yksityisten perhepäivähoitajien toimintamahdollisuuksia tulisi
parantaa korottamalla yksityisen hoidon valtakunnallisen tuen hoitorahan määrää sekä
huomioimalla perhepäivähoitajat myös mahdollisissa yksityisen hoidon tuen kuntalisissä
paremmin. Perhepäivähoitajan työn tulee olla houkuttelevaa ja mahdollista myös niille,
joilla ei ole hyvätuloista elinkumppania taloudessaan. Sitä tulee voida tehdä koko työuran
ajan, eikä vain muutaman vuoden, jolloin omat lapset ovat pieniä (näin valitettavasti yhä
enemmän nykyään tapahtuu).
  
38 § Perhepäiväkodin henkilöstön mitoitus


Perhepäiväkotien henkilöstön mitoituksesta tulisi säätää laissa.
On hienoa, että kolmen hoitajan perhepäiväkoti säilytetään mahdollisena myös uudessa
laissa. Olen toiminut nyt yhdeksän vuotta yrittäjänä kolmen hoitajan perhepäiväkodissa ja
todennut useaan kertaan, että tämä on erittäin toimiva muoto varhaiskasvatuksen
järjestämiseksi. Myös asiakasperheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja monet
toimintaamme tutustumassa käyneet ovat toivoneet enemmän perhepäiväkoteja kuntaan.
Monet kokevat päiväkodit liian suuriksi ja laitosmaisiksi.
Kolmen hoitajan perhepäiväkodissa yhdistyvät perhepäivähoidon ja päiväkodin hyvät
puolet. 12 lapsen ryhmämme on pieni, mutta silti lapsille on sopivasti leikkikavereita ja
ikätasoista seuraa. Toimintaympäristö on kodinomainen ja lapset saavat halutessaan
osallistua kodin askareisiin. Aamuisin tai iltapäivisin ei ole pitkää aikaa, jolloin vain yksi
hoitaja töissä ja jos yksi hoitaja sairastuu kesken päivän niin silti paikalla on vielä kaksi
hoitajaa ja päivästä selvitään hyvin vaikkei sijaista heti saataisikaan. Varhaiskasvatusta
toteutetaan luonnollisesti valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
mukaisesti aivan kuten päiväkodeissakin. Toimintamme on kunnan puolesta erittäin hyvin
ohjattua ja valvottua ja yhteistyö on aina ollut aktiivista ja sujuvaa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon mukaan kolmen hoitajan
perhepäiväkodin valvonta on ongelmallista. Tämä asia voidaan helposti korjata
selkeyttämällä lakitekstiä/asetuksia.
Jos kelpoisuuksissa on ollut ongelmia, se on todennäköisesti johtunut voimassa olevista
säädöksistä, joissa kelpoisuusvaatimukset on esitetty hyvinkin epäselvästi.
Kelpoisuusvaatimuksia voidaan myös nostaa, jos nykytasossa nähdään ongelmaa, eli
esimerkiksi vaaditaan kaikilta kolmelta hoitajalta vähintään lähihoitajan koulutus tai
vastaavan tasoinen muu alalle soveltuva koulutus (aikaisemman ”vähintään yhdellä”
sijaan).
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Yksityisen palvelujen tuottajan järjestämä varhaiskasvatus
Koko tässä luvussa ei mainita missään kohdassa perhepäivähoitoa eikä säädetä siitä
erikseen. Kaikki nämä säädökset eivät myöskään sellaisenaan voi koskea
perhepäivähoitoa, vaan perhepäivähoidosta ja sen suhteen vielä erikseen yhden hoitajan
vs. 2-3 hoitajan perhepäiväkodeista tulee säätää erikseen!
 
48 § Omavalvontasuunnitelma
 Omavalvontasuunnitelma tulee edellyttää myös kunnan järjestämässä







varhaiskasvatuksessa.





