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Hallituksen esitys lasten päivähoidosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta keskittyy päivähoitolain säännösten tekniseen muuttamiseen siten, että 
päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus olisi vuoden 2013 alusta osa  
opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöä. Sosiaalialan osaamiskeskukset näkevät tärkeäksi, 
että hallinnonalan muutoksen ohessa pikaisesti uudistettaisiin vuodelta 1973 peräisin oleva 
monilta osin vanhentunut päivähoitolaki ja saataisiin aikaan uusi varhaiskasvatuslaki. 
 
Nykyisessä päivähoitolaissa ei ole säännöksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja niinpä nyt 
esitettävät muutoksetkaan eivät niitä koske. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tässä 
muutosvaiheessa varhaiskasvatuksen / päivähoidon tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
jatkuminen turvataan ja resursoidaan ja että siitä myöhemmin säädetään uudessa 
varhaiskasvatuslaissa. Hyvin organisoitu tutkimus- ja kehittämistoiminta on elintärkeää myös 
varhaiskasvatuspalveluille, jotta ne pystyvät vastaamaan ihmisten elinolossa ja perheiden 
tarpeissa tapahtuviin muutoksiin ja myös ennakoimaan niitä. Mikään ala ei kehity ilman hyvin 
organisoitua ja resursoitua tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
 
Esityksen perusteluosassa painotetaan useita kertoja, että päivähoidon siirtyessä opetus- ja 
kulttuuriministeriöön on tärkeä huolehtia varhaiskasvatuksen tiiviistä yhteistyöstä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanssa. Nykytilaa arvioivassa kappaleessa sivulla 25 todetaan, että 
Suomessa päivähoito on palvelu, jossa korkeatasoinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka 
yhdistyy perheille tarjottavaan hyvinvointipalveluun (ns. Educare –malli). Hallinnonalamuutos 
halutaan toteuttaa niin, etteivät päivähoitopalvelut laadullisesti heikkene eikä asiakkaiden 
asemaan tule muutoksia. Tämän turvaamiseksi onkin tärkeää saada aikaiseksi niin valtion, 
alueiden kuin kuntienkin tasolla toimivat ja velvoittavat rakenteet ja käytännöt niin, että 
päivähoidon ja koulun muodostamaan toiminnallisesti, sisällöllisesti ja hallinnollisesti 
yhtenäiseen rakenteeseen saadaan saumattomasti liittymään muut lapsiperheiden 
ylihallintokuntaiset palvelut ja tuet. Tässä hallintokuntien ja eri alojen ammattilaisten yhteisessä   
verkostojen kehittämistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksilla on osaamista ja kokemusta,  joka 
on kuntien  edelleen hyödynnettävissä  lainsäädännön siirtymisestä huolimatta.  
 
Myönteistä onkin, että varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimintaa jatketaan. 
Neuvottelukunnalle tulee antaa vahva toimivalta ja turvata sen toimintaedellytykset hoitaa laajaa 
tehtäväänsä muutosvaiheessa.  Neuvottelukunta tarvitsee hyvän kosketuksen käytäntöön sekä 
toimivat tavat linjata yhteistyötä kuntien sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välillä.  
 
Hallituksen esityksessä todetaan hyvin yksiselitteisesti, että päivähoidon kehittäminen rajautuu 
pois osaamiskeskusten lakisääteisistä tehtävistä, sen jälkeen kun päivähoito lakkaa olemasta 
sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Toisaalta osaamiskeskusten tehtäviin kuuluu 
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja tämä ei ole mahdollista ilman tiiviistä 
yhteyttä varhaiskasvatukseen / päivähoitoon. Sivulla 29 todetaan, että vaikka päivähoitoasiat 
eivät enää kuulu sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
sosiaalialan osaamiskeskusten tehtäviin, tulevat ne jatkossakin käsittelemään osaltaan myös 
päivähoitoon liittyviä asioita. Tämä työ tulee turvata riittävällä resursoinnilla niin, että näillä 



mainituilla toimijoilla on varhaiskasvatuksen / päivähoidon vankkaa asiantuntemusta ja 
kehittämisosaamista.   
   
Osaamiskeskukset ovat tehneet varhaiskasvatuksen / päivähoidon alueellista kehittämistyötä 
koko kymmenen vuotta jatkuneen toimintansa ajan. Tässä kuntalähtöisessä verkostotyössä on 
luotu yhdessä kuntien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen alueellisia kehittämis- 
ja tutkimusrakenteita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on luotu pysyvä rakenne, joka koostuu 
kahden vuoden välein vaihtuvista tutkimuspäiväkodeista. Kunnat, yliopisto ja 
ammattikorkeakoulut sopivat kunkin kauden tutkimus- ja kehittämisteemoista, joita 
systemaattisesti viedään läpi kussakin verkostoon kuuluvassa päiväkodissa.  Kuntien omaa 
rahoitusta on täydentänyt sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-rahoitus. Keski-Suomen kunnat 
puolestaan rahoittavat yhdessä sosiaalialan osaamiskeskukseen sijoittuvaa konsultoivan 
erityislastentarhanopettajan virkaa, joka turvaa erityisosaamisen ulottumisen myös pieniin 
kuntiin. Uudellamaalla sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito on osa kuntien 
varhaiskasvatuksen yhteistyörakennetta (Kuuma kunnat). Osaamiskeskukset tuottavat kuntien 
toimeksiannosta tietoa lasten hyvinvoinnista, mitä on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi 
kuntien asettaessa omalle toiminnalleen tavoitteita ja ohjelmia.  Monilla alueilla sosiaalialan 
osaamiskeskusten vastuulla on myös verkostojen kokoaminen yhteisiin hankkeisiin, 
täydennyskoulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutuksen järjestäminen ja säännöllisten 
työkokousten järjestäminen. 
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat hoitaneet verkosto- ja koordinointityötä kuntatasolla 
onnistuneesti riippumatta siitä, onko kunnan päivähoito organisoitu opetus- vai sosiaalitoimen 
alaisuuteen. Osaamiskeskuksissa on vahva kuntaohjaus ja näin ollen niillä on hyvä asema 
kehittää laaja-alaisesti lasten ja perheiden hyvinvointipalveluita. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
puolella ei ole osaamiskeskustoimintaa vastaavaa kehittämis- ja koordinaatiorakennetta.   
 
Osaamiskeskusten luomat kuntalähtöiset alueelliset käytännöt ja niiden pitkäjänteinen 
resursointi tulisi turvata sekä nyt muutosvaiheessa että myöhemmin uudessa 
varhaiskasvatuslainsäädännössä. Varhaiskasvatuksen / päivähoidon valtakunnalliset 
kehittämisresurssit ovat suureksi osaksi olleet Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste – 
rahoituksen varassa. Jatkossa on tärkeää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö yhdessä rahoittavat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen / päivähoidon tutkimus- ja 
kehittämistyötä sekä tarjoavat samalla tukea kunnissa tapahtuvalle hallinnonalojen väliselle 
yhteistyölle.  
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