
Mäntsälän kunnanvaltuusto 5.2.2018 
 
Valtuustoaloite kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 
ryhmäkokojen palauttamiseksi vuoden 2016 alun tasolle 
 
Perheiden oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon heikennettiin syksyllä 2015 
(Laki varhaiskasvatuksen muuttamisesta 108/2016).  
Kunnille jätettiin oikeus päättää lain mahdollistamien muutosten 
käyttöönotosta. 
Mäntsälässä muutokset otettiin käyttöön. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen on oltava suunnitelmallista 
ja tavoitteellista. Monipuolinen pedagoginen varhaiskasvatus edistää 
oppimista, kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.  
Ryhmäkokojen kasvattaminen ei edistä laadukkaan varhaiskasvatuksen 
toteutumista. 
Pienet ryhmäkoot ehkäisevät ennalta ongelmien syntymistä, 
kiusaamistapauksia ja ryhmän sisällä syrjäytymistä. Ne auttavat myös 
henkilöstöä jaksamaan paremmin työssään ja huomiomaan ryhmän lapset ja 
heidän tarpeensa yksilöllisesti. 
 
Jokaisella lapsella on oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tämän 
oikeuden rajoittaminen sen mukaan, ovatko lapsen vanhemmat töissä, 
opiskelemassa, työttömänä tai perhevapaalla ei ole lasten eikä perheiden 
edun mukaista: Perheiden on saatava tehdä valintansa omista yksilöllisistä 
tarpeistaan riippuen. 
Päivähoito-oikeuden rajaus vaikeuttaa toiminnan järjestämistä, asettaa lapset 
epätasa-arvoiseen asemaan ja tekee perheistä eriarvoisia. Varhaisilla ja 
oikea-aikaisilla tukitoimilla ehkäistään myöhempää, kustannuksia lisäävää 
tuen tarpeen kasvua, ongelmia ja oppimisvaikeuksia.  
 
Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikuttaa myös niihin lapsiin, jotka ovat 
hoidossa täyspäiväisesti. Rajaus tekee lapsiryhmistä suurempia, koska 
suhdeluvut lasketaan osapäivähoidossa olevien lapsien kohdalla eri tavalla 
kuin kokopäivähoidossa olevien kohdalla. Koska aikuisten määrä ryhmän 
lapsilukua kohden lasketaan per päivä, voi pitkän päivän mittaan tulla tunteja, 
jolloin lapsiluku per aikuinen on kohtuuton. Ongelma korostuu Mäntsälässä 
erityisesti iltapäivän tunteina, koska lasten hoitopäivät ovat vanhempien 
pitkien pääkaupunkiseudulle pendelöityjen työmatkojen takia usein pitkiä. 
Liian pieni määrä aikuisia jollakin päivän osatunnilla aiheuttaa vaaratilanteita, 
eikä yksin ryhmässä oleva hoitaja pysty reagoimaan syntyneisiin tilanteisiin 
oikea-aikaisesti.  
Suuri lapsiryhmä on lisäksi meluisa ympäristö ja siten stressitekijä sekä 
lapselle että aikuiselle. Ryhmän koolla on vaikutusta lapsen 
vuorovaikutussuhteiden määrään ja laatuun sekä ryhmän päivittäiseen 
toimintaan.



Kunnan varhaiskasvatuspäällikön 11.12.2017 antaman selvityksen mukaan 
uuden lain perusteella rajoitetun päivähoidon piirissä on Pornaisissa ja 
Mäntsälässä ollut yhteensä 31 lasta.  
 
 
Selvityksestä ilmenevistä luvuista voidaan nähdä, että muutetulla käytännöllä 
aikaansaadut säästöt ovat määrältään häviävän pieniä.  
Rajausten käyttö on kunnalta lyhytnäköistä toimintaa. Haitta lapsille ja 
perheille sekä kunnan imagolle on saavutettuja säästöjä suurempi, siksi 
rajausten käyttö ei Mäntsälän näkökulmasta ole perusteltua. 
 
Kuntien halu perua jo tehtyjä varhaiskasvatuksen rajauksia on perustunut 
lähinnä lapsivaikutusten arvioihin ja kuntien haluun profiloitua enemmän 
lapsi- ja perhemyönteisiksi kunniksi. Mäntsälän kohdalla tarvetta profiloitua 
perheitä tukevaksi kunnaksi puoltaa viime vuosina jyrkästi hiipunut 
asukasluvun kasvu. 
Asuinkuntana Mäntsälän vetovoiman lisäämiseksi käytettävissä olevat keinot 
ovat vähäiset tilanteessa, missä kuntaveron laskeminen on poissa 
vaihtoehtojen joukosta.  
Siksi laadukkaat ja kattavat kuntapalvelut ovat jo kuntastrategiamme mukaan 
avainasemassa, jos täällä jo asuvat lapsiperheet halutaan pitää kunnassa ja 
muuttaa negatiiviset muuttoluvut positiivisiksi. 
 
Uudenmaan kunnista mm. Porvoo, Sipoo ja Kerava eivät alunperinkään 
ottaneet varhaiskasvatuslain muutoksen mahdollistamia rajoitteita käyttöön. 
Vantaa luopui rajoitteiden käytöstä marraskuussa. 
 
Perumalla varhaiskasvatuksen (108/2016) heikennykset luodaan Mäntsälän 
menestyksen perustusta tuleville vuosille.  
Lapsissa on tulevaisuus - panostakaamme heihin.  
 
 
Edellä olevan perusteella esitämme, että Mäntsälä palauttaa  
1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden, sekä  
2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle, jolla se oli vuoden 2016 alussa 
 
 
Mäntsälässä 5.2.2018  
Sdp:n valtuustoryhmä 
 


