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• edistää lapsen kasvua, terveyttä ja hyvinvointia

• tukea lapsen oppimisen edellytyksiä sekä 
  edistää elinikäistä oppimista

• toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa 
  (leikki, liikunta, taide) 

• varmistaa oppimista edistävä terveellinen ja  
  turvallinen varhaiskasvatusympäristö

• turvata pysyvät vuorovaikutussuhteet ja 
  kehittää lapsen sosiaalisia taitoja

• tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve

2 a § (8.5.2015/580): 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm.

 LAPSET 
PESUVEDEN MUKANA 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen heittää

Ryhmäkoon kasvu

Ryhmäkokojen suurenemisen 
seuraukset

Päivän kulku & todelliset resurssit

Yli 3-vuotiaiden lastenryhmäkokoa kasvatetaan 
21 lapsesta 24:ään. Työntekijäresursseja ei lisätä.
Ryhmäkoon kasvu tuo lapselle 

uutta päivittäistä 
vuorovaikutus-
suhdetta.

Turvallisen varhaiskasvatus-
ympäristön takaaminen on yhä 
haasteellisempaa. Tapaturmien, 
kiusaamisen ja yksinäisyyden 
riski kasvaa, kun henkilö-
kuntaa lasta kohden on 
yhä vähemmän. 

Riittävästi

HENKILÖKUNNAN 
RIITTÄVYYS

Liian vähän

Kriittinen 
alimiehitys

Ryhmäkokojen suurentaminen tulee 
maksamaan yhteiskunnallemme 
enemmän kuin mitä se tässä 
hetkessä säästää.

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmien koon kasvattaminen 21:stä 24:ään nostaa ryhmien koon yli siedettävän ylärajan. 
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen suurentaa ryhmien todellista kokoa vielä lisää, kun osa-aikaisten 
lasten määrä kasvaa. Varhaiskasvatuslaissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen käy yhä haasteellisemmaksi ja 
lasten suotuisa kehitys vaarantuu. Ryhmäkokojen kasvattaminen vähentää mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ja 
pedagogista toimintaa, huomioida lasten yksilölliset tarpeet, nostaa kiusaamisriskiä ja lisää lasten sairastelua. 
Yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista, laadukas varhaiskasvatus, ei voi enää toteutua. 

Lasten sairastavuus lisääntyy. 
Samalla myös huoltajien työpoissa-
olot ja työnantajien kustannukset 
kasvavat.

Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 
pedagogisen toiminnan 
toteuttaminen vaikeutuu. 
Suuressa ryhmässä myös 
sosiaalisten taitojen 
oppiminen on 
haasteellisempaa.

Lapsen yksilöllinen tukeminen 
vaikeutuu, kun lasten määrä 
ryhmässä kasvaa, mutta aikuisten 
määrä pysyy samana. Erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia ei 
pystytä huomioimaan 
kuten pitäisi.

Henkilöstö väsyy. Päiväkotien 
henkilöstö on jo nyt äärirajoilla. 
Ryhmäkokojen kasvattaminen 
lisää sairastelua ja 
alan vetovoima 
vähenee.

Melutaso nousee. Jo nykyisen 
kokoisissa ryhmissä melutaso on 
noin 70-80 desibeliä, mikä vastaa 
liikenteen melua. Lasten 
ja aikuisten stressitaso 
nousee.

8-9
Aamiainen 

9-10
Ohjatut 
ulkoleikit

10-11
Ohjattua
pedagogista 
toimintaa

11-12
Lounas

12-13
Lepohetki / toiminnan 
suunnittelua ja valmistelua

13-14
Ohjattua 
pedagogista
toimintaa

14-15
Välipala

15-17
Ohjatut 
Ulkoleikit

6-8
Leikkiä


