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Vastaus vt  Sirpa Puhakan kysymykseen päivähoidon työntekijäti-
lanteesta 

HEL 2011-007596 T 05 01 00 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan  vastaus 

Valtuutettu Sirpa Puhakka kysyy, miten yleistä määräaikaisten työnteki-
jöiden palkkaaminen on lasten päivähoidossa ja miten määräaikaisten 
käyttö on linjattu. Puhakka kysyy myös, mitä kaupunki aikoo tehdä 
työntekijöiden palkkaamiseksi pysyviin tehtäviin. 

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
toteaa sosiaaliviraston lausunnon mukaisesti seuraavaa: 

Lasten päivähoidon vastuualueella määräaikaisen henkilöstön osuus 
koko henkilöstöstä oli tämän vuoden lokakuussa 21,48% . Päivähoi-
dossa toimii vakinaisia varahenkilöitä yhteensä 89 (31.12.2010). Vaki-
naisen varahenkilöstön määrää arvioidaan vuosittain. Kaikki alle kah-
den kuukauden sijaisuudet sekä osa pidemmistä sijaisuuksista hoide-
taan Seuren kautta. 

Päivähoidossa noudatetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaami-
sesta annettua henkilöstökeskuksen ohjetta, jonka mukaan, palkatta-
essa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen, on määräaikaisuu-
den syy aina mainittava. 

Päivähoidossa aika elokuun alusta toukokuun loppuun muodostaa toi-
mintakauden. Kesäaikana palveluntarve on vähäisempää, jonka vuoksi 
noin kolmasosa päiväkodeista on avoinna. Tästä syystä myös sijaisia 
tarvitaan kesällä vähemmän. Mikäli sama sijaisuus jatkuu kesätoimin-
takauden yli, tehdään työmääräys yhtäjaksoisesti myös kesän yli. Mikä-
li sijainen on palkattu toimintakauden loppuun asti ja uusi sijaisuus al-
kaa heti uuden toimintakauden alusta ja kesätoiminnassa on sijaistar-
vetta, niin henkilölle pyritään tekemään työmääräykset ja sijoittamaan 
henkilön kertyneet vuosilomat siten, ettei katkoa synny. 

Helsingin kaupungin päivähoitoon tulevien lasten määrän kasvun myö-
tä on ollut tarvetta palkata lisähenkilöstöä lasten määrää vastaavasti. 
Näissä tilanteissa henkilöstöä on palkattu myös avoimiin tehtäviin mää-
räaikaisesti kelpoisuuden puuttumisen tai toiminnan vakiintumattomuu-
den perusteella. Lasten päivähoidon vastuualueella selvitetään parhail-
laan, onko määräaikaisissa työntekijöissä henkilöitä, jotka on mahdol-
lista vakinaistaa. 
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Lisätiedot 
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048 

olli.hari(a)hel.fi 
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