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KURSSIN SISÄLTÖ
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o Laki muuttuu mitoituksen osalta – mikä muuttuu, miten
reagoin?

o Varhaiskasvatuslaki, täyttöaste ja käyttöaste – miten
lainmukaisuutta seurataan?

o Miten käyttöaste ja täyttöaste lasketaan?

o Mitoituksen vaikutukset henkilöstömäärään ja talouteen
– mikä on hinta?

o Vertikalin täyttö- ja käyttöastelaskurin esittely (laskuri
sisältyy koulutuksen hintaan)

VARHAISKASVATUSLAKI
–KOULUTUSPÄIVÄT

Etäkoulutus tiistaina 
29.9.2021 klo 12.30-15.30

Kouluttaja: Simo Pokki



MIKÄ MUUTTUU 1.8.2021?
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1.8.2021 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ei enää saa 
alittua mistään henkilöstön poissaolosta johtuvasta syystä.

Sairaslomat, vuosilomat tai koulutuspäivät eivät saa olla enää 
tilapäinen syy suhdelukujen ylittämiseen.

Suhdeluvun on säilyttävä niin, että seitsemää (7) yli 3-vuotiasta 
kohden on yksi (1) aikuinen ja neljää (4) alle 3-vuotiasta kohden 
yksi aikuinen.

Sana tilapäinen laissa säilyy, mutta sillä tarkoitetaan ainoastaan
lasten hoitoaikojen muutoksia, jotka voivat olla jatkossa syy poiketa 
tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laissa määrätyistä suhdeluvuista.



MIKÄ MUUTTUU 1.8.2021?
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Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulee elokuusta 
alkaen velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan lapsen 
varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai 
ilmeisen epäkohdan uhasta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee julkista ja yksityistä toimintaa.

Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta 
vastaavalle henkilölle. Miten epäkohdista ilmoittaminen 
konkreettisesti tapahtuu, on jokaisen vakan järjestäjän omalla 
vastuulla.



ILMOITUSVELVOLLISUUDEN 
HAASTEET
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o Henkilöstöllä ei ole välttämättä tietoa, mikä on todellinen ja oikea
käyttöaste kunakin päivänä. Laskennan välineet ja osaaminen
puuttuvat.

o Laskennan haaste: Suhdelukuihin vaikuttaa koko yksikön aikuisten
määrä. Ei ryhmäkohtainen tilanne.

o Mitoitussäännösten soveltaminen koetaan päiväkodeissa
hankalana. Etenkin mitoituksen poikkeamista koskevaa pykälää
vaikeaselkoisena. Mittausta hankaloittaa myös se, että
varhaiskasvatuksessa voi vedota oljenkorteen ”kun olet talossa,
sinut lasketaan ryhmän vahvuuteen”.



VAIKUTUS TALOUTEEN
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Mitoituksen vaikutukset henkilöstömäärään ja talouteen – mikä 
on hinta?

Hallinnollinen johto kunnissa ei halua toimia suhdelukujen vastaisesti, 
mutta heitä sitoo myös määrärahat sekä mahdollinen sijaisten vaikea 
saatavuus.

Lainmuutoksen voimaantulo kesken kuntien budjettikauden on 
ongelmallista koska määrärahat eivät lisäänny kesken kauden.

Mitä tapahtuu, jos pätevää työvoimaa / sijaisia ei yksinkertaisesti ole 
tarjolla?



RATKAISU HAASTEESEEN
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Laskurin käyttö tukee 
työrauhaa, kun mitoituksen 
tarkastaminen on kaikkien 
saatavilla. Täyttöasteen voi 
todentaa helposti ja 
yksiselitteisesti.

Laki on ja tulee olemaan monitulkintainen, mutta Vertikal on 
kehittänyt Excel-laskentatyökalun, jolla voidaan todentaa 
tilanne nopeasti ja helposti työyhteisössä.

VERTIKAL TARJOAA:

o Työkalun, joka on käytössä niin päiväkodin henkilökunnalla
kuin johdollakin.

o Työkalulla suhdeluvut saadaan esiin muutamalla hiiren
painalluksella. Helppo ratkaisu päiväkotien mitoituksen
todentamiseen!

o Kun lapsiluvut tehdään kaikille näkyväksi, vähennetään
eripuraa yksikön sisällä.



KOULUTUKSEN HINTA
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Jos organisaatiollasi ei ole 
käytössä varhaiskasvatuksen 
visualisoitua tietokantaa, niin 
osana koulutusta saat 
tietokannan käyttöösi 
tarjoushintaan. Osana 
koulutusta tietokannan lyhyt 
esittely.

195 € + alv.
Hintaan sisältyy laskuri, jonka arvo 

erikseen ostettuna on 490 euroa +alv.



ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN
24.9.2021

heidi.wartiainen@vertikal.fi 
0405179288

www.vertikal.fi




