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Sijaispula varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksen opettajista on ollut pulaa valtakunnallisesti jo vuosia. Valitettavasti
varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on laajentunut ja pahentunut eikä koronapandemia
ole sitä helpottanut. Nyt myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on haastavaa saada rekrytoitua.
Hyvinkäällä varhaiskasvatuksessa on käytössä 25 vakituista varahenkilöä ja vakituisia ryhmäavustajia käytetään tarvittaessa myös varahenkilöinä. Varhaiskasvatuksessa on pyritty
panostamaan myös työntekijöiden ns. pitovoimaan mm. perehdytysohjelman ja mentoroinnin avulla. Varhaiskasvatuksen yksiköt kehittävät työntekijöiden työhyvinvointia mm.
Polku-hankkeen avulla.
Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty erilaisia toimia henkilöstösaatavuuden turvaamiseksi ja rekrytoinnin kehittämiseksi. Toimenpiteitä ovat olleet mm. yhteistyön kehittäminen sijaisvälityksen kanssa, uusille sijaisille on järjestetty perehdytystä ja alan oppilaitosten kanssa on tehty yhteistyötä.
Ratkaisuehdotukset ja toimenpiteet tilanteissa, joissa sijaista ei saada
Edellä mainituista toimista huolimatta, päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Näihin tilanteisiin varaudutaan seuraavin toimenpitein:
• Lasten hoitoajat: On ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen
tarkat päivittäiset hoitoajat, jotta henkilöstön työajat voidaan suunnitella lasten
hoitoaikojen mukaan, ja jotta pystytään takaamaan lapsen turvallinen varhaiskasvatuspäivä. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa viipymättä päiväkotiin.
• Päiväkodin aukioloaika: Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan klo 6–18 auki olevan päiväkodin lasten
hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esim. klo 7.30–16.30
välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa.
• Palvelujen yhdistäminen: Pieniä päiväkoteja voidaan joutua sulkemaan ja toimintoja keskittämään. Tämän lisäksi kerhot ja avoin toiminta voidaan joutua sulkemaan.
• Lapsen hoitaminen kotona: Äärimmäisissä tilanteissa huoltajia suositellaan järjestämään lapsen hoito muilla tavoilla. Varhaiskasvatuspalvelut valmistelee opetuslautakunnalle esitystä asiakasmaksuhyvityksestä. Asiakasmaksua ei perittäisi
niissä tilanteissa, kun huoltajat eivät tuo lasta varhaiskasvatukseen henkilöstövajeesta johtuen. Päiväkodin johtajan ilmoittaessa henkilöstövajeesta, tulee perheen
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ilmoittaa poissaolosta tekstiviestillä tai sähköpostilla lapsen päiväkotiryhmään.
Huoltajan ilmoituksessa tulee olla maininta ”lapsi poissa henkilöstövajeen vuoksi”.
Edellä mainittuja rajauksia tehdään tarpeen ja tilanteen mukaan. Päiväkodin johtaja tiedottaa toimenpiteistä Muksunetissä ja päiväkotien ovissa.
Pahoittelemme tilannetta ja toivomme yhteistyötä ja joustavuutta haastavissa tilanteissa.

Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
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