Helsingin Lastentarhanopettajat ry toivoo, että huomioisitte seuraavat seikat käsitellessänne
varhaiskasvatusviraston käyttösuunnitelmaa vuodelle 2016.
Varhaiskasvatuksen toteutus Helsingissä
Helsingin Lastentarhanopettajat ry pitää varhaiskasvatusviraston käyttösuunnitelmaa monilta osin
erittäin hyvänä. Kaupungin strategiaohjelma on mietitty tarkkaan varhaiskasvatuksen osalta.
Haluamme kiittää siitä, että lapsen hyvinvointi ja liikunnan merkitys näkyvät suunnitelmassa.
Yhteistyötä kaupungin eri kulttuuritoimijoiden kanssa on myös lisätty, ja lapset sekä varhaiskasvatus
näkyvät myös päiväkotien ulkopuolella. Myös lapset ja vanhemmat on huomioitu
käyttösuunnitelmassa kehittämällä osallisuutta lisääviä menetelmiä ja malleja.
Käyttösuunnitelmassa on huomioitu lapsiperheiden köyhyys lasten syrjäytymistä lisäävänä
ongelmana. Lastensuojelun asiakkuuksia on ollut vuonna 2014 7,1% 0-6 -vuotiaiden väestöstä. Moniin
lapsen kehityksellisen tuen tarpeisiin voidaan vastata hyvällä pedagogisella toiminnalla ja varhaisella
puuttumisella. Yhdistys pitää erittäin hyvänä, että pd-rahaa on lisätty, ja että se kohdennetaan
lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien määrän lisäämiseen sellaisilla alueilla, joilla
tarvetta on.
Lapsiryhmät Helsingissä
Yhdistyksen huolenaiheena on se, miten elokuun alusta lähtien voimassa ollutta varhaiskasvatuslakia
toteutetaan Helsingissä ryhmien muodostamisen osalta. Syy huoleen tulee jäsenien yhteydenotoista,
joissa kysytään neuvoa siihen, miten pitäisi toimia tilanteissa, jolloin suhdeluvun ja ryhmäkoon
ylityksiä tulee, ja miten suhtautua siihen, että samoissa tiloissa toimii kaksi ryhmää.
Lakiin määriteltiin enimmäisryhmäkoko, ja sen tarkoituksena oli säätää ryhmän koko pysyväksi.
Mielestämme lailla haluttiin turvata lapselle hyvän kokoinen ryhmä ja toimintaympäristö sekä
turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet. Jäseniltä tulleiden viestien perusteella näyttää siltä, että ryhmien
muodostus ei aina toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Lain mukaan jo yhden ylimääräisen lapsen
läsnäolo edes yhtenä päivänä, on vastoin lakiin määriteltyä ryhmäkokoa.
Yhdistyksen jäsenten viesteissä kuvataan paljon päiväkodin arkea. Yhteydenotot kertovat siitä, että
vaikka tilastoissa meillä on toiminnallisia, vain kahden hoito- ja kasvatushenkilön lapsiryhmiä, niin
käytännössä kaksi tällaista ryhmää toimii suurimman osan päivästä samoissa tiloissa.
Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiä muodostetaan samalla periaatteella. Kaikki alle 3-vuotiaiden lasten
toiminta, myös ruokailu, nukkuminen ym., pitäisi periaatteessa tehdä porrastetusti. Tämän ikäisten
lasten porrastettu toiminta, ruokailu ja lepohetket on käytännössä erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta
järjestää.

Yhdistyksen mielestä tällainen ryhmänmuodostus ja toiminta ei ole lain hengen mukaista, ja
toivoisimme, että asiaan puututtaisiin jollakin tavalla. Yhdistys esittää, että lautakunta seuraisi lain
toteutumista ryhmäkoon osalta päivittäisenä ryhmäkohtaisena käyttöasteena eikä päiväkotitasolla.
Pulmalliseksi voi muodostua myös henkilökunnan poissaolot sekä tehokkuuden ja tuottavuuden takia
tapahtuva henkilökunnan siirtely päiväkodista toiseen. Laki määrittelee, että kaikkiin tiedossa oleviin
poissaoloihin tulee varautua etukäteen. Liian tiukan talousraamin näkökulmasta tämä luo paineita
päiväkodinjohtajille ja budjetissa pysymiselle.
Yhdistys esittää, että vakituisia esim. alueellisia omia varahenkilöitä lisätään ja sijaisjärjestelyjä
parannetaan. Tällä edesautettaisiin sekä lasten turvallisia ja pysyviä ihmissuhteita että henkilökunnan
jaksamista ja työtyytyväisyyttä.
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