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Aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodois-
ta erityisesti taaperoille ja leikki-ikäisille. Helsingin kaupunkistrategiassa linjataan, että “varhaiskasva-
tuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.” 

Helsingin kaupunki tulisikin selvittää, miten perhepäivähoitajien työskentelyolosuhteita voidaan paran-
taa ja työn edellytykset mahdollistaa paremmin. Työn kuormittavuutta voidaan vähentää ja houkutte-
levuutta parantaa useilla toimenpiteillä.

Perhepäivähoitoryhmiin on tällä hetkellä usein hidasta saada kiertävää erityislastentarhanopettajaa ti-
lanteissa, joissa perhepäivähoitaja epäilee lapsella olevan erityisen tuen tarvetta. Tuki pitäisi saada 
nopeammin. Työn kuormittavuutta ovat kasvattaneet lisääntyvät paperityöt, siivous, ruokahuolto, toi-
minnan suunnittelu sekä tarvittavien hankintojen tekeminen. On kohtuullista, että työaikaan lasketaan 
varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mahdollistaa laadukkaan perhepäivähoi-
don tarjoamisen. 

Kustannuskorvauksen tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot myös pääkaupunkiseu-
dun nykyisessä hintatasossa. Kustannuskorvaukseen kuuluvat mm. lapsiryhmän ruokamenot (aa-
miainen, lounas ja välipala), hygieniamenot, sähkön, veden, kodin kulumisen sekä mahdolliset rikkou-
tuneet tavarat. Perhepäivähoitajat joutuvat työnsä vuoksi panostamaan normaalia enemmän ulko-
vaatteisiin. Kustannuskorvauksen tason riittävyys tulisi tarkistaa ja esimerkiksi työvaatteiden saata-
vuus varmistaa. 

Perhepäivähoidon tarve voi vaihdella vuoden aikana ja osa lapsista jättäytyy pois hoidosta kesken 
vuoden moninaisista syistä. Helsingin kaupunki vastaa hoitopaikkojen täyttämisestä näissä tilanteis-
sa. Perhepäivähoitajilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa suoraan siihen, että paikka täyttyy. Lapsen 
poisjääminen voi vähentää kuitenkin palkkausta. 

Ruoan valmistus ja hankinta vievät merkittävästi perhepäivähoitajan aikaa, jolla on suuri vaikutus työn 
kuormittavuuteen. Helsingin perhepäivähoitajat voitaisiin ottaa kaupungin ateriahuollon piiriin. Länsi-
Vantaan ateriakokeilussa perhepäivähoitajille toimitettiin ateriat kaupungin toimesta. Samanlaista ko-
keilua tulisi edistää Helsingissä. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että perhepäivähoitajien työolosuhteita parannetaan. 
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