Vastaus Susanna Kaijun ja Heli Hakalan sekä 40 muun valtuutetun aloitteeseen
oppisopimuspaikkojen tarjoamisesta lastenhoitajiksi opiskeleville päiväkoteihin
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Susanna Kaiju ja Heli Hakala, sekä 40 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston
työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki alkaa tarjota oppisopimuspaikkoja
lastenhoitajiksi opiskeleville.
Henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa aiheuttaa huolta. Pulaa on paitsi varhaiskasvatuksen
opettajista myös lastenhoitajista. Tällä hetkellä Vantaalla satoja lastenhoitajan tehtäviä hoitavat
henkilöt, joilla ei ole tehtävään vaadittua kelpoisuutta.
Oppisopimuspaikkojen tarjoaminen lastenhoitajiksi opiskeleville on nopea keino saada lisää käsipareja
varhaiskasvatukseen, koska työssäoppiminen aloitetaan heti teoriaopintojen ohella. Opiskelijat
työllistyvät todennäköisesti juuri oppisopimustyöpaikkaansa, joten tämä malli edesauttaa pysyvämmin
pätevien lastenhoitajien saamista Vantaan kaupungin palvelukseen. (1) Siksi on tärkeää, että kaupunki
tarjoaa itse oppisopimuspaikkoja, eikä jätä asiaa pelkästään henkilöstövuokrausyritysten harteille.
Vantaalla Varia kouluttaa lähihoitajia, joiden osaamisalana voi olla Lasten ja nuorten kasvatuksen ja
hoidon osaamisala, jolloin he pätevöityvät työskentelemään päiväkodissa lastenhoitajana. Varian
kanssa oppilaitosyhteistyö on todennäköisesti helposti järjestettävissä, vaikkakin se voidaan järjestää
jonkin muunkin oppilaitostoimijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa oppilaitos tarjoaa
työelämävastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan työelämäjaksojen aikaisesta työskentelystä, jolloin
kaupungin rooli työnantajana jää kohtuullisen kevyeksi.
Oppisopimuspaikkojen tarjoaminen voi olla myös oiva keino auttaa yhteiskunnassa paikkaansa etsiviä
löytämään roolinsa äärimmäisen tarpeellisella tavalla.”
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 18
Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa on haastava ja erityisesti kelpoisuusehdot täyttävistä
varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa, ja kuten aloitteessa todetaan, myös varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan tehtävissä työskentelee tällä hetkellä jonkin verran henkilöitä, jotka eivät täytä tehtävän
kelpoisuusehtoja. Varhaiskasvatuslakiin kirjattu henkilöstörakenteen muutos, jossa siirtymäaikaa on
vuoteen 2030 asti, aiheuttaa tulevaisuudessa sen, että varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja
tarvitaan vielä nykyistäkin enemmän ja lastenhoitajien tarve jonkin verran vähenee. Lastenhoitajan
vakansseja vaihdetaan jatkossa enenevässä määrin suunnitelmallisesti opettajan ja sosionomin
vakansseiksi erityisesti eläköitymisten myötä. Mikäli opettajan ja sosionomin tehtäviin saadaan kelpoisia
työntekijöitä, ei varsinaista tarvetta isolle määrälle uusia lastenhoitajia enää siirtymäajan jälkeen ole.

Varhaiskasvatuksessa on tunnistettu tarve jatkokouluttaa nykyisistä lastenhoitajista varhaiskasvatuksen
sosionomeja ja opettajia. Tähän liittyviä jatkokoulutuspolkuja on jo käynnistetty tai käynnisteillä
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Lastenhoitajien osalta suurin tarve on sille, että nyt
Vantaan varhaiskasvatuksessa epäpätevinä lastenhoitajan tehtävissä toimivat voisivat opiskella
kelpoisuuden nykyiseen tehtävään.
Seuren kanssa yhteistyössä on käynnistetty tammikuussa 2022 oppisopimuskoulutuskokonaisuus, jossa
lastenhoitajan tehtävissä toimivat opiskelevat lastenohjaajan tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden myös
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. Koulutuksen järjestäjänä tässä on Järvenpään
seurakuntaopisto. Tammikuussa aloittaneen ryhmän koko on 26 opiskelijaa ja alustavasti on sovittu, että
tammikuussa 2023 käynnistyy uusi ryhmä. Oppisopimusopiskelijat ovat henkilöstömitoituksessa olevaa
henkilöstöä ja Seuren kautta tulevat opiskelijat toimivat ryhmärakenteessa ja soveltuvasti myös
yksikköjen varahenkilöinä. Tässä yhteistyössä Seure myös toimittaa opiskelijoiden lähipäivien ajaksi
tarpeen mukaan sijaiset niihin ryhmiin, joissa opiskelijat ovat. Tässä yhteistyössä opiskelu kestää 1,5–2
vuotta.
Varian kanssa on käyty keskusteluja lähihoitajien oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien lisäämisestä
Vantaan varhaiskasvatuksessa. Opiskelijat suorittaisivat Variassa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, eli lähihoitajatutkinnon. Tämän koulutuksen on
määrä alkaa elokuussa 2022 ja koulutukseen pyritään saamaan ensisijaisesti niitä työntekijöitä, jotka
tällä hetkellä tekevät lastenhoitajan määräaikaista tehtävää ilman lain tarkoittamaa kelpoisuutta ko.
tehtävään. Keskusteluja on käyty sekä mahdollisuudesta perustaa oma ryhmä Vantaan
varhaiskasvatuksen työntekijöille että mahdollisuudesta osallistua tavalliseen oppisopimusryhmään,
joita Varialla on käynnissä joka tapauksessa. Toteutustapa riippuu halukkaiden ja sopivien opiskelijoiden
määrästä ja tämä pyritään ratkaisemaan kevään 2022 aikana. Yksi ratkaistava kysymys on myös se, että
opiskelijoilla olisi tässä koulutuksessa yksi lähipäivä viikossa, mikä aiheuttaa sijaistarpeen lapsiryhmään
toiminnassa.
Toimiala pitää kuitenkin kokonaisuudessaan kannatettavana, että edellä mainitut
oppisopimuskoulutukset toteutetaan. Jatkossa kuitenkin on panostettava erityisesti ylempiin
tutkintoihin tähtääviin muuntokoulutuksiin.
Kaupunginhallitus 11.4.2022 § 22
Kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a)
antaa Susanna Kaijun ja Heli Hakalan sekä 40 muulle aloitteen allekirjoittaneelle
valtuutetulle toimialan esityksen mukainen vastaus, ja
b)
esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
_____
Kaupunginvaltuusto 25.4.2022
Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.
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