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Varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttaminen ja tarvittavan lisä-
henkilöstön palkkaus

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen mitoituksen määrittelyn muuttaminen on tarpeen tehdä siten, että 
ryhmässä on koko ajan lapsien määrää vastaava aikuisten määrä lasten kanssa työskentelemässä.

Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mah-
dollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasva-
tuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yl-
lättäviin poissaolotilanteisiin.

Sivistysvaliokunta korosti mietinnössään, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön poissaoloja ei tulisi 
korvata käyttäen siirtoja toisista lapsiryhmistä. Ei voida myöskään hyödyntää esimerkiksi mitoitukseen 
kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee to-
teuttaa lapsen edun mukaisesti. 

Helsinkiläinen varhaiskasvatuksen ammattilainen kuvaa: “Meillä ryhmässä on 12 alle 3-vuotiasta.  Yh-
tä aikuista kohden saa olla alle 3-vuotiaita 4 lasta. Aamulla ennen iltavuoron tuloa on paikalla kaikki 
lapset ja vain 2 aikuista.  Päivästä vain klo 10-14 välillä on kaikki kolme aikuista paikalla. Tästäkin 
ajasta ollaan ryhmästä pois muissa tehtävissä monta tuntia. Suunnittelussa, palavereissa ja siivouk-
sessa olevia ei pitäisi laskea mitoitukseen. Päiväkodit on auki 6.15- 17.30. Usein kaikki lapset ovat 
paikalla 9-16 (16.15) välillä. Tälle aikavälille pitäisi olla aina suhdelukujen vaatima määrä aikuisia. 
Meidänkin ryhmässä kolmen sijasta pitäisi olla neljä työntekijää. Lapset ovat paikalla noin 10 tuntia ja 
työntekijät vajaa kahdeksan tuntia. Koko päivälle ei riitä kolmea työntekijää niille tunneille, jolloin lap-
set ovat paikalla. Yhtäkään päivää ei ole, jolloin edellytetty suhdeluku täyttyisi. Sama tilanne on kaik-
kialla.” 

Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. 
Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alle 3-vuotiaiden 
ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta), yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 
21 (1 kasvattaja / 7 lasta)  ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.
Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväko-
dissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia ellei heille ole erityistä avustajaa. 

Suhdeluvusta ei voi poiketa päivittäin eikä se voi kestää koko hoitopäivää, vaan sen pitää olla luon-
teeltaan lyhytaikaista. Poikkeamista ei voi tehdä sijoittamalla lapsia samalle paikalle, jos lapsilla on 
hoidontarvetta samoina ajankohtina eikä henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoita-
vissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi ja mahdollisten lomautus-
ten aikana varautumalla niihin etukäteen. Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin 
täytyy pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. 

Helsingissä todellista varhaiskasvattajien mitoitusta heikentää myös se, että aikaisemmat päiväkotia-
pulaisten tehtävät kuten päivän mittainen siivous, lakanoiden vaihto ja mm. kurahousujen pesu ovat 
siirtyneet apulaisten karsimisen myötä varhaiskasvatuksen opettajille ja hoitajille. 

Helsingissä on pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Varhaiskasvatuslain muutoksen tavoitteena on 
ollut parantaa todellisia suhdelukuja päiväkodeissa ja sitä kautta parantaa sekä työntekijöiden hyvin-
vointia että lasten saamaa hoivaa ja opetusta. Tämän tavoitteen toteuttaminen on tärkeää myös Hel-
singissä. Varhaiskasvatuksen työolojen parantaminen mitoituksen määrittelyä tarkentamalla on tärkeä 
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väline veto- ja pitovoiman parantamiseen. Silloin, kun työn kuormittavuutta saadaan rakenteita kor-
jaamalla vähennettyä, myös uusien rekrytoiminen ja vanhojen työntekijöiden pysyvyyden parantami-
nen helpottuvat. Mitoituksen tarkentaminen ja tarvittava lisähenkilöstön palkkaaminen myös takaa pa-
remmin mahdollisuuden laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen sekä parempaan lasten hoi-
toon ja kasvatukseen . 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa tarvittavan määrärahan varhaiskasva-
tuksen mitoituksen määrittelyn tarkentamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamiseksi.
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