Sinisten tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa hyvinvoivaksi ja
osaavaksi yksilöksi. Vanhempien hoiva on lapsille tärkeintä ja ensisijainen vastuu lapsista on
vanhemmilla. Kunnioitamme vanhempien vapautta valita perheensä tilanteeseen parhaiten
sopiva lastenhoitomuoto.
Varhaiskasvatusta on kehitettävä lasten etu edellä. Varhaiskasvatuspalveluiden merkitys korostuu opintien esiasteena. Lasten tulee saada viettää arkea turvallisessa ympäristössä, jossa oppiminen on mahdollista. Haluamme turvata varhaiskasvatuksen ammattilaisille työrauhan. Varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät arvokasta työtä ja jokainen vanhempi toivoo
lastensa olevan parhaissa mahdollisissa käsissä.
Sininen tulevaisuus haluaa edistää lasten hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia ja sitä
kautta myös yhteiskuntamme menestystä. Maailman huippua olevalla suomalaisella varhaiskasvatuksella on vientipotentiaalia.
Lapsilla oikeus oppia, vanhemmilla vapaus
valita. Vanhemmilla tulee olla vapaus valita
perheensä tilanteeseen sopiva lastenhoitomuoto ja pidämme tärkeänä, että lapsilla on oikeus
osapäiväiseen varhaiskasvatuspalveluihin myös
tilanteissa, joissa vanhempi on kotona.

Ryhmäkoot kuntoon. Osapäivähoidon erillisestä mitoituksesta on luovuttava, sillä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa riippumatta siitä ovatko he
hoidossa osan päivästä vai koko päivän. Päiväkotiryhmien jatkuva ylläpitäminen vajaamiehityksellä on estettävä.

Päiväkotipaikkojen saatavuus turvattava.
Julkisten päiväkotipaikkojen saatavuus tulee
turvata ja palvelutarvetta ennakoida paremmin, jotta yhä useammalla on mahdollisuus
laittaa lapsensa lähipäiväkotiin. On etsittävä
uusia tilaratkaisuja päiväkotipaikkojen kysynnän vaihteluihin vastaamiseksi.

Joustavat hoitoajat. Kannatamme mm. tuntiperusteista päivähoitoa. Tuntiperusteinen päivähoito parantaa palveluiden joustavuutta, koska se perustuu sähköiseen aikaseurantaan. Tämä mahdollistaa palveluiden järjestämisen helpottaen sekä vanhempien arkea että päiväkodin
henkilökunnan työtä.

Päiväkoti laadukkaana palveluna. Pidämme
tärkeänä, että jokaisessa päiväkodissa tarjotaan laadukasta tekemistä lapsille. Kun lapset
saavat innostavaa tekemistä parhaimpaan vireysaikaansa, helpottuu samalla myös vanhempien arki. Myös iltaisin ja viikonloppuisin
hoidossa olevien lasten varhaiskasvatuksen
suunnitelmallisuudesta on huolehdittava.

Turvallinen ympäristö lapsille ja työrauha
varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Rauhallinen ja turvallinen ympäristö on taattava, jotta
lapset ja henkilökunta voivat hyvin ja oppiminen
on mahdollista. Henkilökunnan pysyvyys on lasten etu ja sitä tulee edistää. Yhdenkään lapsen
tai aikuisen ei tule joutua viettämään aikaa terveydelle haitallisissa, kuten homeisissa tiloissa.

Vanhemmuuden tukeminen. Vanhemmuutta
on tuettava varhaiskasvatuksen ammattilaisten toimesta mm. tarjoamalla neuvoja lasten
kasvatuksen tueksi. Myös kotona lastaan hoitaville vanhemmille tulee tarjota mm. oppimisen
edistämiseen tähtäävää tukea. Hyvää vanhemmuutta on edistettävä valtakunnallisin toimin.

Monipuolista leikki- ja kerhotoimintaa. Kerhojen avulla voidaan edistää lasten liikkumista
ja mahdollisuuksia tutustua leikin kautta esimerkiksi ohjelmointiin. Samalla edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja innostusta esimerkiksi koodauksen tai luonnontieteiden oppimiseen myöhemmin elämässä.

Kielten oppiminen ei vain eliitin oikeus. Kannatamme kielikylpytoiminnan lisäämistä ja tarjoamista myös suurilla maailmankielillä. Yhä
useammalle lapselle on tarjottava mahdollisuus
tutustua vieraaseen kieleen silloin kun herkkyys
kielen oppimiseen on parhaimmillaan.

Riittävästi liikkumista lasten päiviin. Moni
lapsi ei liiku riittävästi päivän aikana. Liikkumista voidaan edistää esimerkiksi varmistamalla
hyvät puitteet liikkumiselle sekä lisäämällä
henkilökunnan ja vanhempien tietämystä liikkumisen merkityksestä oppimiselle ja hyvinvoinnille .

Vapaaehtoista esiopetusta 5-vuotiaille. Kannatamme
vapaaehtoista
esiopetusta
5vuotiaille. Ryhmässä leikin lomassa tapahtuva
oppiminen parantaa lasten edellytyksiä menestyä peruskoulussa.

Verovarat käytettävä palveluihin, ei voittoihin. Kannatamme koulumaailmassa käytössä
olevaa voitontavoittelun kieltoa myös varhaiskasvatukseen, jotta veroeurot käytetään palvelujen järjestämiseen.

Riittävä tuki jokaiselle lapselle. Osa lapsista
tarvitsee enemmän hoitajien aikaa tai muita
erityisjärjestelyjä. Turvaamalla heille tarvittava
tuki edistetään myös muiden lasten hyvinvointia ja oppimismahdollisuuksia. Henkilöstöä tulee olla enemmän ryhmissä, joissa on esimerkiksi vieraskielisiä lapsia tai lapsia, joilla on oppimisvaikeuksien ennusmerkkejä. Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen taitoa ja kotoutumista on edistettävä.

Turvalliset aikuiset ympärille. Jokaisen lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostausta tulee selvittää säännöllisesti, riippumatta
työsuhteen pituudesta tai työskentelyn luonteesta.

Arvostetaan ammattilaisia. Päiväkotiryhmien
moniammatillisuus on turvattava ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutusmääriä on
tarkistettava vastaamaan tarvetta. Vastuullisesta tehtävästä on maksettava riittävä palkka,
jotta ala säilyy houkuttelevana.

Laadukkaat palvelut vetovoimatekijänä.
Laadukas varhaiskasvatus on nähtävä etuna,
jonka perässä kannattaa houkutella perheellisiä korkean tason osaajia Suomeen.

Edistetään varhaiskasvatukseen liittyvää
vientiä. Vienti voi liittyä esimerkiksi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan, tilaratkaisuihin, oppimateriaaleihin ja paikallisen opetushenkilökunnan kouluttamiseen niin kohdemaassa kuin Suomessa. Myös tuotteistamiseen
ja laadun varmistamiseen on etsittävä keinoja
esimerkiksi yliopistojen ja yritysten yhteistyöllä.

Terveellinen ja kotimainen ruoka. Päiväkodeissa on tarjottava terveellistä, kotimaista ja
lähellä tuotettua ruokaa. Tarjolla tulee aina olla
lähtökohtaisesti myös liha-, kana- tai kalavaihtoehto, koska kaikilla lapsilla ei ole kotonaan
mahdollisuutta saada monipuolista ruokaa.

