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ASIAN KÄSITTELY
Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020
varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena on erityisesti
henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys varmistetaan seuraamalla
henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään.
Aluehallintovirasto on 12.11.2020 lähettänyt
Ypäjän kunnan
varhaiskasvatukseen valvontaohjelman mukaisen selvityspyynnön
ESAVI/32422/2020
Selvityspyynnön mukaan Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen tuli
toimittaa tiedot lasten ja henkilöstön määristä ajalta 7.9 – 20.9.2020
seuraavista päiväkodeista aluehallintovirastolle.
1) 1) Heporannan päiväkoti
Ypäjän kunnan varhaiskasvatusjohtaja – sivistysjohtaja Minna Nouko
on 12.11.2020 toimittanut aluehallintovirastolle pyydetyn selvityksen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Ratkaisu
Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisen valvonta-asian
ESAVI/32422/2020 käsittely aluehallintovirastossa päättyy.
Sovelletut säännökset
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 25 §:n mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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vaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt
tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa voi olla lasten
tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös muuta henkilöstöä. Lain 1 §:ssä tarkoitetulla päiväkodilla tulee olla toiminnasta
vastaava johtaja.
Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-,
opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien
määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin
viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on
tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai
lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus. Mitoituksesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Asetuksessa voidaan säätää
suhdeluvut erikseen vähintään kolme vuotta täyttäneille ja alle
kolmivuotiaille lapsille sekä suhdeluvut erikseen enintään viisi tuntia
päivässä varhaiskasvatuksessa oleville ja enemmän kuin viisi tuntia
päivässä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa oleville kolme vuotta
täyttäneille lapsille.
Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai muuten tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava huomioon lasten taikka 1 momentissa tarkoitettujen henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa
ole tällaista lasta varten avustajaa. Avustajaa ei lueta 1 momentissa
tarkoitettuun mitoitukseen.
Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa 1 momentissa tarkoitettua
henkilöä vastaava määrä lapsia.
Varhaiskasvatuslain 36 §:n mukaan päiväkodissa voidaan poiketa 35
§:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin
kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää. Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista voidaan
poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1
momentin (1586/2019) mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetusja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on
varhaiskasvatuslain 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus,
enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä
varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa
kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla
on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus. Mainitun asetuksen 1
§:n 2 momentin (753/2018) mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-,
opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1
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momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 enintään
viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta
täyttänyttä lasta kohden.
Perustelut
Saadun selvityksen mukaan Ypäjän kunnan Heporannan
päiväkodissa ajalla 7.9 – 20.9.2020 lasten ja henkilöstön välinen
suhdeluku on vaihdellut 3,49 lasta/työntekijä – 4,85 lasta/työntekijä.
Aluehallintovirastolle
toimitetun
selvityksen
mukaan
tarkasteluajanjaksolla ollut riittävästi henkilökuntaa suhteessa lasten
läsnäoloon.
Aluehallintovirasto toteaa, että Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen
henkilöstömitoitus
pyydetyissä
päiväkodeissa
on
ollut
tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen.
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