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Tasa-arvoinen varhaiskasvatus turkulaisille lapsille

Varhaiskasvatukseen osallistuvien turkulaisten lasten elinolosuhteet ovat hyvin eriarvoisia riippuen asuinalueesta. Varhaiskasvatuksen merkitys on ratkaisevan tärkeää lasten yhdenvertaisen oppimisen edellytyksenä sekä syrjäytymisriskiä pienentävänä instituutiona. Siksi varhaiskasvatuksen pitää olla kaikilta osin tasavertaisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa Turun kaupungin
kaikissa päiväkodeissa.
Turku järjestää varhaiskasvatusta sekä kunnan omissa yksiköissä, että tarjoamalla perheille palveluseteliä kunnan hyväksymiin ja valvomiin yksityisten
toimijoiden yksiköihin.
Osassa Turun lähiöitä päiväkotien asiakaskunta koostuu suurelta osin korkean
syrjäytymisriskin perheistä, joissa vanhemmilla on vaikeutta päästä työmarkkinoille mm.
omista oppimisvaikeuksistaan, koulutuksen ja ammatin puutteesta sekä elämän hallintaan
liittyvistä haasteistaan johtuen. Näille alueille on mm. tyypillistä, että monilapsiset perheet joutuvat elämään hyvin ahtaasti, mikä osaltaan aiheuttaa ristiriitojen kärjistymistä myös perheiden sisällä. Huono-osaisuus ja ongelmien kumuloituminen näkyy muutamilla Turun kaupungin asuinalueilla myös ylisukupolvisena ilmiönä. Yhdessä kaikki nämä tekijät heijastuvat kokonaisvaltaisesti
näiden alueiden haavoittuvimpiin ikäryhmiin eli varhaiskasvatusikäisiin lapsiin.
Muutama vuosi sitten Turku päätti kompensoida epätasa-arvoa ns. PDrahalla, eli positiivisen diskriminaation rahalla, joka on 0.05% korotus palvelusetelin arvoon vieraskielisille lapsille kaikissa niissä päiväkodeissa, jotka sijaitsevat haastavissa lähiöissä ja joissa päiväkodeissa on tietty prosentti muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia lapsia.
Tämä PD-raha eli korotus vieraskielisten lasten palvelusetelin arvoon muodostaa yksityiselle päiväkodille kuukausittain kokonaisummana vain n. 10001500 euron lisän, mikä riittää yksikössä ainoastaan yhden lapsipaikan vähentämiseen, mutta ei edes avustajan palkkaamiseen. Sen sijaan samoilla alueilla toimivien kunnallisten päiväkotien lapsiryhmien kokoa on saatu pysyvästi
pienennettyä ja henkilöstöön on viime vuosina lisätty mm. avustajia ja resurssiopettajia. Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit
poikkeavat Turun haastavissa lähiöissä ratkaisevasti toisistaan, eikä PD-tuki
nykyisellään mahdollista riittävän tasa-arvoista varhaiskasvatusta kaikille näiden alueiden lapsille.
Toinen eriarvoistava varhaiskasvatuksen prosessi liittyy kohdennettua, yksilöllistä tukea tarvitseviin lapsiin: Turku käyttää palvelusetelillä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa pitkää harkintaa lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja kohdennettujen erityisresurssien myöntämisessä. Vanhemmat tai varhaiskasvatuksen henkilökunta ei voi valittaa näistä päätöksistä, vaikka tuki
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olisi evätty sitä erityisen paljon tarvitsevalta lapselta. Myönnetyn lapsikohtaisen tuen arvo on myös usein riittämätön ja liian lyhytkestoinen, jolloin sitä
joudutaan hakemaan uudestaan useita kertoja. Tuen viivästyminen, sen arvon riittämättömyys ja tuen katkokset vaarantavat vakavasti erityistä tukea
tarvitsevien lasten tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja oppimisen edistymisen toteutumisen.
Esitän, että Turku sitoutuu toteuttamaan rakenteellisen mallin vähentämään
syrjäytymisriskiä ja mahdollistamaan tasa-arvoista elämää, valitsee perhe sitten varhaiskasvatuksen toteutumisen kunnallisessa tai yksityisessä toimipisteessä. Esitän myös, että mallissa huomioidaan tulevat muutokset varhaiskasvatuslakiin tuen tarpeen huomioinnista.
Toivon tälle aloitteelle kiireellistä käsittelyä, sillä lapsen aika on nyt
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