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Nro 3
PÄIVÄKOTI HUMIKKALAN LASTEN VANHEMPIEN KIRJELMÄ
PÄIVÄKODIN RESURSSEISTA JA LASTEN IKÄJAKAUMASTA
Päiväkoti Humikkalan pienten lasten vanhempien nimissä (12 vanhempaa) on
sosiaalivirastoon saapunut 2.12.2002 sähköpostina sosiaalilautakunnalle
osoitettu kirjelmä, jonka aiheena ovat päiväkodin riittämättömät resurssit ja
lasten vääristynyt ikäjakauma.
Vanhemmat esittävät kirjelmässään huolensa lasten hyvinvoinnista ja hoitajien
jaksamisesta. Vanhemmat kokevat, että tällä hetkellä päiväkoti ei pysty
tarjoamaan sellaista kasvuympäristöä ja turvallisuutta, jota sen pitäisi tarjota.
Viestissä pohditaan hoitajien ja lasten lukumääriä ja ryhmäkokoa sekä
ilmaistaan huoli erityisesti ns. pienten puolen ryhmän toiminnasta ja
päiväkodin sisä- ja ulkotilojen sopivuudesta pienimmille lapsille. Vanhemmat
pitävät epäkohtana myös päiväkodin aukioloaikoja, joita on heidän mukaansa
jatkuvasti pidennetty, mikä lyhentää aikaa, jolloin kaikki hoitajat ovat paikalla.
Esimerkiksi tilanne iltapäivällä on vanhempien mukaan sellainen, että paikalla
on vain kaksi hoitajaa huolehtimassa 12 lapsen toiminnasta. Vanhemmat
ihmettelevät, voidaanko tällaisessa tilanteessa huomioida lasten yksilölliset
tarpeet kaupungin kasvatustavoitteiden mukaisesti. Vanhemmat ovat myös
huolestuneita päiväkoteihin kohdistuvista säästötoimista ja päiväkotien
sulkemisista.
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Lasten vanhempien kirjelmä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
on esityslistan liitteenä nro 1.
Sosiaalilautakunta päättänee antaa seuraavan sisältöisen vastauksen
Päiväkoti Humikkalan lasten vanhempien kirjelmään:
Lasten päivähoidon tehtävänä on mm. tarjota turvallinen, kehitystä
tukeva ja lapsen lähtökohdat huomioon ottava kasvu- ja toimintaympäristö kodin kasvatusta täydentävällä tavalla. Lasten
päivähoidosta annettu asetus määrittelee, minkälainen henkilöstömäärä ja –rakenne tarvitaan turvaamaan lain tavoitteiden
toteutuminen.

Lapsiryhmien koko ja henkilöstö
Päivähoitoasetuksen mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä
olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun asetuksen mukainen kelpoisuus, enintään
seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja

kasvatustehtävissä vastaavasti olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä
mainittu pätevyys.
Kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset
hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin
toimintapäivät. Poikkeava tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa
lapsia ei ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin
kokonaissuhdeluku edellyttää. Asetuksen määräysten lisäksi Helsingin
sosiaaliviraston käytännön mukaisesti alle 1-vuotiaan lasketaan
täyttävän kaksi alle kolmivuotiaan paikkaa.
Kasvatus- ja hoitohenkilöstön tarve lasketaan eri ikäisiä lapsia sisältävissä
lapsiryhmissä päivähoitoasetuksen suhdelukujen pohjalta määrittämällä ns.
laskennallinen lapsimäärä. Tällöin kullekin lapselle lasketaan iän ja hoitoajan
perusteella ns. hoitoisuuskerroin. Mittayksikkönä käytetään yli kolmivuotiaan
kokopäivähoitoa, johon muut iät ja hoitoajat suhteutetaan. Alle ja yli 3vuotiaiden kertoimet ovat seuraavanlaiset:
Lapsen ikä ja hoitoaika
Yli 3-vuotias, kokopäivähoito
Alle 3-vuotias, kokopäivähoito
Alle 1-vuotias, kokopäivähoito

Kerroin
1
1,75
2x1,75

Hoitoisuuskertoimien avulla saadusta laskennallisesta lapsimäärästä voidaan
laskea tarvittavan hoitohenkilöstön määrä jakamalla luku seitsemällä, koska
asetuksen mukaan seitsemää yli kolmivuotiasta kohden tarvitaan yksi
hoitohenkilö.
Päiväkoti Humikkalan lasten laskennallinen määrä on eritelty jäljempänä.
Päiväkoti Humikkalan hoitoryhmien muodostamisessa on noudatettu
päivähoitoasetusta. Pienten lasten ryhmässä on syksyllä 2002 ollut kolme
lasta, jotka ovat täyttäneet kolme vuotta, neljä kaksivuotiasta ja viisi yksivuotiasta lasta. Joulukuussa, jolloin vanhempien viesti on saapunut, ryhmästä
on siirtynyt yksi kolmivuotias ns. isojen ryhmään, kaksi kolmivuotiasta toiseen
päiväkotiin ja lisäksi ryhmään on tullut yksi alle 1-vuotias, joka on täyttänyt
tammikuussa vuoden. Tammikuussa ryhmän kokoonpano on jälleen
muuttunut.
Kasvatus- ja hoitohenkilöstö, joka pääsääntöisesti vastaa ryhmän toiminnasta,
koostuu yhdestä lastentarhanopettajasta ja kahdesta lastenhoitajasta. Lisäksi
muuhun henkilökuntaan kuuluva siivousapulainen käyttää osan työajastaan
pienten lasten ryhmässä mm. ruokailu- ja pukeutumistilanteissa auttamiseen.
Lasten ja henkilökunnan määrät ja suhdeluvut on eritelty alla.

Syksy 2002, lähtötilanne
Lasten lukumäärä Ikä

Laskennallinen lapsimäärä

3
9

3x1 = 3
9 x 1,75 = 15,75

3v
1- 2 v

12

18,75 lasta

Hoitohenkilöstön tarve 18,75 : 7 = 2,68

Joulukuu
Lasten lukumäärä

Ikä

9
1

1- 2 v
9 x 1,75 = 15,75
alle 1-v 1x1,75x2 = 3,5

Laskennallinen lapsimäärä

10

19,25 lasta

Hoitohenkilöstön tarve 19,25 : 7 = 2,75

Tammikuu
Lasten lukumäärä

Ikä

Laskennallinen lapsimäärä

3
9

3v
1- 2 v

3x1
= 3
9 x 1,75 = 15,75

12

18,75 lasta

Hoitohenkilöstön tarve 18,75 : 7 = 2,68
Asetuksen perusteella ryhmä on tarvinnut kolme hoitajaa. Tämä vaatimus on
toteutunut. Lisäksi ryhmässä on osan päivää ollut avustamassa vielä yksi
päiväkodin muuhun henkilökuntaan kuuluva työntekijä.
Päiväkodin aukioloaika
Päiväkoti Humikkala on auki klo 6.15 – 17.30, mikä perustuu lasten
vanhempien hoitoaikatoivomuksiin ja -tarpeeseen. Koska toimintapäivä on
pitkä, henkilöstön työajat on suunniteltu niin, että sekä aamulla lapsimäärän
vasta vähitellen lisääntyessä että iltapäivällä lasten määrän vastaavasti
vähentyessä on myös henkilöstöä paikalla vähemmän kuin keskipäivällä,
jolloin lapsia on päiväkodissa eniten. Tämä on myös turvallisuuden ja lasten
yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen kannalta perusteltua. Tällöin
kuitenkin voi tilapäisesti syntyä tilanne, jossa henkilöstön ja lasten suhdeluku
on suurempi kuin päivän keskimääräinen suhdeluku.
Turvallisuus ja virikkeet

Päiväkodin kirjaamien suunnitelmien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
kiinteistöpalvelukeskukselle tullaan esittämään päiväkodin pihan leikkivälineiden täydentämistä. Päiväkoti varmistaa myös, että kiinteistötoimisto tarkistaa
pihan turvallisuuden.
Henkilöstön jaksaminen
Henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota parhaillaan käynnissä
olevassa sosiaaliviraston työhyvinvointiohjelmassa.
Säästötoimet
Säästötoimista, joihin vanhemmat myös viittaavat, voidaan todeta, että
Helsingin kaupungissa meneillään oleva päivä hoidon toiminnan ja
talouden yhteensovittaminen ei ole yhteydessä vanhempien päiväkoti
Humikkalasta esittämiin asioihin.
Kirje lasten vanhemmille.
(Pirjo-Liisa Svärd, p. 310 43368, Arja Tuomi, p. 310 43327)
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