
18. L a s t e n p ä i v ä h o i t o t o i m i s t o 

Yleistä 

Lasten päivähoitolain 11 § mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on Hallinto 
saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Helsingissä näistä tehtävistä huolehtii lasten päivähoitolauta-
kunta ja sen toimeenpanevana elimenä lasten päivähoitotoimisto. 

Tarkempia määräyksiä päivähoidon hallinnon järjestämisestä annetaan Helsingin kaupungin päivä-
hoito-ohjesäännössä. Lasten päivähoitolain edellyttämä uusi ohjesääntö hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa, mutta lääninhallituksen vahvistus ja siten myös uuden ohjesäännöi voimaan astuminen 
siirtyivät v. 1975 puolelle. 

Organisaatio 

Lasten päivähoitotoimi ston organisaatio selviää sivulla 00 esitetystä kaaviosta. 

Henkilökunta 

Kertomusvuoden alkupuolen avoinna olleeseen lastentarhan tarkastajan virkaan valittiin valt.kand. 
Eeva-Maija Pikkanen, joka otti viran vastaan 17. 6. ja toimi siitä lähtien lasten päivähoitotoimiston 
päällikkönä. 

Kunnallisen lasten päivähoitotoimen palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä henkilökuntaa 
seuraavasti: 

lukumäärä 
— toimistossa hallinnollisissa ym. tehtävissä 58 
— päiväkodeissa 1 421 
— perhepäiväkodeissa 125 
— leikkikentillä 95 

yhteensä 1 699 

Edelliseen vuoteen verrattuna toimiston henkilökunta kasvoi kertomusvuonna 13 ja päiväkotien Muutokset 
henkilökunta 88 henkilöllä. Kaikki 98 perhepäivähoitajaa palkattiin vuoden aikana sekä perhepäi-
vähoidon ohjaajia saatiin yhdeksän lisää (yht. 27). Lastentarhanopettajan virkoja oli vuoden päätty-
essä henkilöstöpulan vuoksi täyttämättä 17. 

Henkilökunta osallistui kertomusvuonna erilaisiin koulutustilaisuuksiin seuraavasti: Koulutus 
kaupungin järjestämä koulutus 
— henkilöasiainkeskuksen järjestämiin " johdon seminaariin, johtamistaidon seminaariin ja pe-

ruskurssiin, hanke- ja esisuunnitteluseminaariin, toiminta- ja taloussuunnittelukurssiin, kokous-
ja neuvottelutaidon kurssiin, ATK-peruskurssiin sekä konekirjoituksen jatkokurssiin osallistui 
kuhunkin yksi henkilö, kunnallishallinnon kurssiin kolme ja toimistotekniikan kurssiin viisi 
henkilöä eli kaikkiaan 16 henkilöä 



198 

— tietokeskuksen sosiaalitoimen ATK-suunnittelupäiviin osallistui päivähoitotoimistosta kaksi 
henkilöä. 

Lasten päivähoitoa la n henkilöstölle järjestettiin koulutusta seuraavasti: 
— askartelu-puutyökurssi järjestettiin syksyllä kahdella leikkikentällä ja siihen voivat osallistua 

kaikkien leikkikenttien henkilökunnat 
— leikkikenttien kesätyöntekijöille pidettiin opastuskurssi 3 . - 4 . 6., johon sisältyi myös ensiapu-
— kurssi sekä osanottajina oli myös kokovuotisten leikkikenttien työntekijöitä 
— perhepäivähoidon ohjaajille järjestettiin kaksi opintopäivää 
— perhepäivähoitajien kouluttamiseksi järjestettiin kolme 50-tuntista peruskurssia 
— päiväkodin hoitajille järjestettiin täydennyskurssi, johon osallistui 46 päiväkodin johtajaa 
— päiväkodin keittäjille pidettiin kahdeksan kaksi tuntia kestänyttä koulutustilaisuutta 
— päiväkotiapulaisille järjestettiin kolme tuntia kestänyt koulutustilaisuus 
— siivoustyötä koskeneet koulutustilaisuudet järjestettiin apulaisleikinohjaajille ja tuntipalkkaisille 
ulkopuolisten järjestämät koulutustilaisuudet 
— lastentarhain tarkastaja osallistui Suomen Kaupunkiliiton koulutusneuvoston toimeenpanemaan 

sosiaalitoimen johdon kurssiin ja vs. lastentarhain tarkastaja Helsingin rationalisointiyhdistyksen 
järjestämään hallinnon kehittämisseminaariin 

— kolme lastentarhanopettajaa osallistui kouluhallituksen järjestämään esikoulukokeilun koulu-
tustilaisuuteen ja yksi erityislastentarhanopettaja kävi kuurojen viittomakielen kurssin sekä 10 
lastentarhanopettajaa ja viisi puheterapeuttia osallistui alansa täydennyskursseihin 

— päivähoitotoimistosta osallistui kolme henkilöä Uud.lhn sosiaali- ja terveysosaston Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton ym. kanssa yhteisesti järjestämään "kasvatusneuvonta lastenneuvola- ja 
päiväkotitoiminnassa" -seminaariin 

— ruokahuollon ohjaaja osallistui Pakasteyhdistys ry:n suurtalousalalla toimiville henkilöille järjes-
tämiin luentopäiviin. 

Toiminta 

Hallinnollinen toiminta 

Toimisto 

Lasten päivähoitotoimiston diaariin merkittiin vuoden aikana 3 778 saapunutta kirjelmää. Tarkas-
tajan päätösluettelon pykälien määrä oli 235. 

Päivähoidon ohjaus ja valvonta 

Päivähoidon ohjaus ja valvonta sisältää sekä työnohjausta että hallinnollista toimintaa, joka kohdis-
tuu kunnalliseen ja yksityiseen päivähoitoon. 

Ohjauksen 
ja valvon-
nan suorit-
taminen 

Päivähoidon ohjausta ja valvontaa suorittivat lasten päivähoitotoimistossa päiväkotien apulaistar-
kastajat laitostarkastajan johdolla, perhepäivähoidon johtavat ohjaajat perhepäivähoidon tarkasta-
jan johdolla sekä leikkikenttien tarkastaja yhdessä vastaavan leikinohjaajan kanssa. 

Päivähoitotoimistosta annettiin ohjausta ja informaatiota päiväkoteihin, perhepäivähoitotoimistoi-
hin ja leikkikentille kiertokirjeiden välityksellä, joihin on sisällytetty kertavaikutteisia ohjeita sekä 
uutisluonteisia asioita. Kiertokirjeitä lähetettiin toimistosta kertomusvuonna 28. 

Kaupungin 
päiväkodit 

Kaupungin päiväkotien toiminnan ohjaukseen sisältyi kertomusvuonna päiväkotien johtajille järjes-
tettyjä yhteisiä informaatio- ja ohjaustilaisuuksia, joissa käsiteltiin päiväkotien toimintaan liittyviä 
ajankohtaisia kysymyksiä. Keväällä pidettiin lasten valintaan ja kesätyökysymyksiin liittyviä 


