
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloitus on jännit-
tävä tilanne niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen. 
On hyvä huomata, että lapsille järjestettävissä var-
haiskasvatuspalveluissa on suuria eroja. Seuraavien 
kysymysten avulla vanhemmat voivat selvittää, miten 
lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus on järjestetty, ja 
pohtia, miten he voivat vaikuttaa yhdessä opettajien ja 
muiden vanhempien kanssa laadukkaan ja turvallisen 
varhaiskasvatuksen toteutumiseksi. 

1. Millaisessa varhaiskasvatustoiminnassa lapsesi on? 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tar
koitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kas
vatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonai 
suutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhais
kasvatusta järjestävät päiväkodit ja perhepäivähoito.

Päiväkotien ja perhepäivähoidon antaman varhaiskas
vatuksen lisäksi voidaan järjestää myös muuta varhaiskas
vatusta, esimerkiksi kerho, leikki tai avointa varhaiskas
vatustoimintaa. Tämä muu varhaiskasvatus poikkeaa 
laissa säädetystä varhaiskasvatuksesta erityisesti siten,  
ettei lapsiryhmien enimmäiskokoa eikä lasten määrää 
opettajaa tai hoitajaa kohti rajoiteta. Myöskään hen
kilöstön koulutukselle ei ole asetettu vähimmäisvaa
timuksia.

Vanhemmilla on oikeus tietää, millaisilla resursseilla var
haiskasvatusta järjestetään. Lapsella on aina oikeus saada 
laissa tarkoitettua, säädöksin turvattua varhaiskasvatusta. 
Siksi vanhempien pitää saada tietää, millaista palvelua 
he ovat lapselleen valitsemassa. Jos tarjolla on kerho tai 
muuta kuin lain turvaamaa varhaiskasvatusta, vanhem
mille pitää kertoa, minkä kokoisesta lapsiryhmästä lapsi 
saa paikan, minkä verran henkilöstöä ryhmässä on ja 
millainen koulutus ja kelpoisuus henkilöstöllä on lasten 
kanssa työskentelyyn.

Mietityttääkö lapsesi esiopetus ja varhaiskasvatus?  

Tarkista, että seuraavat asiat ovat kunnossa.

2. Minkä kokoinen on lapsesi varhaiskasvatuksen  
tai esiopetuksen ryhmä?

Varhaiskasvatuslaissa säädetään päiväkotien lapsiryh
mien enimmäiskoko. Ryhmässä saa yhtä aikaa olla läsnä 
enintään kolmea hoito ja kasvatustehtävässä toimivaa 
aikuista vastaava määrä lapsia. Päivähoitoasetuksen mu
kaan alle kolmevuotiaita voi olla enintään neljä yhtä opet
tajaa tai hoitajaa kohti ja kolme vuotta täyttäneitä lapsia 
enintään kahdeksan yhtä opettajaa tai hoitajaa kohti. Jos 
kolme vuotta täyttäneet lapset on ns. osapäiväpaikalla, 
lapsia voi olla yhtä aikuista kohden kolmetoista. Henkilös
töä voi olla enemmän, mutta lasten määrä ryhmässä ei 
saa olla suurempi kuin kolmen kasvattajan määrää vas
taava lasten määrä. 

Jos lapsesi tarvitsee erityistä tai tehostettua tukea kas
vuunsa ja oppimiseensa, ryhmäkoon merkitys korostuu. 
Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ryhmän 
pitää olla normaalimitoitusta pienempi tai ryhmässä pitää 
olla enemmän henkilöstöä, jollei lasta varten ole päiväko
dissa erityistä avustajaa. 

Hoito ja kasvatustehtävässä ovat ryhmän opettaja sekä 
lastenhoitaja tai lähihoitaja. Päiväkodissa voi olla myös 
päiväkodin oma tai useamman päiväkodin yhteinen tai 
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Konsul
toivia erityisopettajia, muita asiantuntijoita tai avustavissa 
tehtävissä toimivia henkilöitä ei lasketa hoito ja kasva
tushenkilöstön määrään. 

Säädökset eivät edellytä henkilöstömitoitusten noudat
tamista esimerkiksi kerhotoiminnassa. Lapsiryhmien 
muodostamisen periaatteista kannattaa aina puhua 
päiväkodin johtajan kanssa ja pyytää selvitystä ainakin, 
jos ryhmän henkilöstön määrä tuntuu pieneltä suhteessa 
lapsimäärään tai jos ryhmään lisätään lapsia. 



Päiväkotien ryhmätilat on suunniteltu tietylle lapsimää
rälle. Tilojen ja ilmanvaihdon riittävyys kannattaa ottaa 
puheeksi silloin, jos tilat vaikuttavat ahtailta eikä kaikille 
lapsille ole esimerkiksi omaa naulakkoa. Jos tilat ovat 
ahtaat tai sopimattomat varhaiskasvatukseen tai lapsia on 
liikaa, myös melua saattaa syntyä liikaa. 

Jos lapsesi on esiopetuksessa ja sen lisäksi lain mukai
sessa varhaiskasvatuksessa, ryhmässä on noudatettava 
varhaiskasvatuslain mukaista mitoitusta. Esiopetuksen 
opetusryhmän koosta ei ole säädetty perusopetuslaissa, 
mutta siitä on annettu ministeriön suositus. Sen mukaan 
esiopetusryhmässä saa olla enintään 13 tai jos opettajan 
lisäksi ryhmää opettaa toinen koulutettu henkilö, en
intään 20 oppilasta. Jos esiopetusryhmässä on lapsi, jolla 
on pidennetty oppivelvollisuus, ryhmän enimmäiskoko on 
perusopetussäädösten mukaan 20 oppilasta.

3. Onko lapsesi ryhmässä lastentarhanopettaja?

Laki ei säädä, että jokainen päiväkodin lapsiryhmä tarvit
see opettajan. Päivähoitoasetuksen mukaan päiväkodin 
henkilöstöstä joka kolmannella pitää olla lastentarhan
opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kel
poisuus.

Jos halutaan taata lapsiryhmän toiminnan suunnitelmal
lisuus, tavoitteellisuus ja pedagogisuus, pedagogisen 
koulutuksen saaneen lastentarhanopettajan pitää olla 
vastaamassa lapsiryhmän toiminnasta sekä lapsikoh
taisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. Jos 
lastentarhanopettajia on kussakin lapsiryhmässä kaksi, 
toiminnan monipuolisuus, vahva pedagoginen painotus ja 
varhaiskasvatuksen tavoitteellisuus on varmaa.

Useassa kunnassa on päätetty varmistaa varhaiskasvatuk
sen laatu ja kehittäminen määrittämällä tavoitteeksi lisätä 
lastentarhanopettajien osuutta henkilöstöstä. Mikä on 
tilanne lapsesi lapsiryhmässä ja päiväkodissa? Tiedätkö, 
mikä on varhaiskasvatuksen järjestäjän tavoite opettaja
määrissä, kun esimerkiksi palkataan uutta työvoimaa? 

4. Onko lapsesi ryhmässä tarvittaessa sijaista? 

Joissain kunnissa on linjattu tiukat rajat sijaisten palk
kaamiseen. Päiväkotien tuloksellisuutta arvioidaan täyt
töaste ja käyttöasteseurannalla. Sijaista ei saa palkata 
ryhmään, jos käyttöaste ei ole riittävän korkea. Tämä 
aiheuttaa sen, että lapsiryhmästä puuttuvaa henkilöä 
paik kaavat muiden lapsiryhmien opettajat ja hoitajat,  
toisinaan useiden päivien, jopa viikkojen ajan. Lapsesi 
turvallisuus sekä varhaiskasvatukselle asetettujen tavoit
teiden saavuttaminen edellyttävät, että ryhmissä on riit
tävä, vähintään suhdeluvun täyttävä määrä henkilökuntaa.
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