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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 23.1.2015 

Kuultavana varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Saila Nevanen 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca 

 

Asia: Hallituksen esitys HE 341/2014 vp eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta 

annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

 Lakiehdotuksessa määritellään varhaiskasvatus lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudeksi, joka on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tämä on onnistunut lähtökoh-

ta varhaiskasvatuksen lainsäädännölle. Uudessa laissa varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat 

myös ajanmukaistettu ja ne korostavat lapsilähtöisyyttä. Nämä tavoitteet antavat toimivan 

lähtökohdan varhaiskasvatuksen perusteiden laatimiselle. Hyvää uudessa lakiehdotukses-

sa on myös se, että varhaiskasvatuksen perusteet tulevat velvoittaviksi ja niitä arvioidaan 

säännöllisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Tämä edistää varhaiskasvatuksen 

laadun yhdenvertaisuutta eri toimipisteissä ja ohjaa laadun kehittämistä. 

 

Lain lähtökohtana olevan monialaisen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasva-

tuksen takaamiseksi on  päiväkodeissa oltava riittävästi korkeakoulututkinnon suorittanutta 

henkilöstöä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tavoitteena on, että kolmesta hoito- ja kas-

vatustehtävissä toimivasta työntekijästä kahdella on korkeakoulututkinto. Pätevän työvoi-

man saatavuus pitää varmistaa koulutuspoliittisilla ratkaisuilla. Tällä hetkellä läheskään 

kaikkiin avoimiin lastentarhanopettajien vakansseihin ei saada päteviä työntekijöitä. 

   

Varhaiskasvatus on osa monialaista yhteistyötä ja toimintaa muiden lapsiperheiden palve-

lujen kanssa. Esityksessä velvoitetaankin kuntia varhaiskasvatusta järjestäessään toimi-

maan yhteistyössä muun muassa opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta 

sekä neuvolatoiminnasta vastaavien tahojen kanssa.  On tärkeää, että lapsia ja lapsiper-

heitä koskevat monialaiset palvelut muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tämän 

toteutumiseksi tarvitaan selkeät rakenteet. 

  

Varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastoksi määritellään Opetushallitus, jonka tehtäväksi 

tulee varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen ja kehittämistoiminnasta vastaaminen. 

Hyvin organisoitu tutkimus- ja kehittämistoiminta ja sen yhteys perusopetuksen ja muihin 

lapsiperhepalveluiden kehittämiseen ja tutkimukseen on elintärkeä myös varhaiskasvatus-

palveluille, jotta ne pystyvät vastaamaan ihmisten elinoloissa ja perheiden tarpeissa tapah-

tuviin muutoksiin ja ennakoimaan niitä. Mikään ala ei kehity ilman hyvin organisoitua ja 

resursoitua tutkimusta ja kehittämistä. 

 

Lakiesitykseen ei sisälly erillistä kehittämis- ja tutkimustoimintaan velvoittavaa pykälää ku-

ten aikaisemmassa sosiaalihuoltolaissa.  Kuntien tehtäviin sisältyi tutkimus-, kokeilu- ja 



 

 

 

kehittämistoiminnasta huolehtiminen, joka koski myös päivähoitoa. Nyt kun vastaavat 

säännökset siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevaan lakiin, ei kun-

nan tehtäväksi enää jää ko toiminnasta huolehtiminen. Tätä voikin pitää puutteena, jonka 

korjaamista pitäisi harkita.  

 

Toisena pulmana näemme, että lakiesityksessä varhaiskasvatuksen kehittäminen näh-

dään hyvin keskushallintotasoisesti. Opetushallitus laatii varhaiskasvatuksen perusteet, 

joita yksittäisten kuntien odotetaan soveltavan omassa kehittämistyössään. Vuodesta 

2002 asti sosiaalialan osaamiskeskukset ovat yhdessä kuntien kanssa ja käytännön tar-

peista lähtien organisoineet kuntien yhteistyötä varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja tut-

kimuksessa.  Varhaiskasvatus tuli osaksi sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa, koska tie-

dettiin alaa koskevan kehittämis- ja tutkimustoiminnan olevan erityisesti pienemmissä kun-

nissa hyvin vähäistä. Kuntien keskinäinen yhteistyö kehittämistyössä oli vähäistä ja yhteis-

työ yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen kanssa vain harvojen kuntien etuoikeus.   

 

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kuntien yhteistyö on nykyisin hyvin tiivistä, pysyviin ra-

kenteisiin perustuvaa kehittämis-, tutkimus-, ja koulutus yhteistyötä 

(www.socca.fi/kehittaminen/varhaiskasvatus_vkk-metro). Tärkeää olisikin huolehtia, että 

kehittämistyö ei ole vain hallinnollisesti ylhäältä alas ohjattua vaan käytännön tarpeista 

nousevaa ja hyvin organisoitua niin että mikään kunta ei jää sen ulkopuolelle. 

   

Arviointitoiminnasta esitetään uutta säännöstä varhaiskasvatuslakiin, joka on hyvä lisäys. 

Arviointitoiminnasta säädettäessä varhaiskasvatuksen ominaislaatu, joka poikkeaa esi-

merkiksi perusopetuksesta, tulee ottaa huomioon. Arviointitoimintaa ei voida suoraan ra-

kentaa samanlaiseksi kuin muun opetuksen arviointi, jossa suuri painoarvo on oppimistu-

losten arvioinnilla.  Tämän vuoksi on tärkeää, että  varhaiskasvatuksen arviointitoiminta 

resursoidaan riittävästi.  

 

Yhteenveto lausunnosta:  

1. Lakiehdotuksessa on onnistuneesti määritelty varhaiskasvatuksen tavoitteet. On 

hyvä, että Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto ja sen 

toimesta laaditaan lakiin perustuvat varhaiskasvatuksen perusteet, jotka ovat kunti-

en varhaiskasvatustoimintaa velvoittavat ja joita arvioidaan säännöllisesti. 

2. Varhaiskasvatuksen kehittämistoiminnan edellytykset  on hallinnonalasiirrosta huo-

limatta turvattava. Aikaisemmin kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoimintaa koskeva 

säännös sisältyi sosiaalihuoltolakiin, mutta nyt hallitus esittää säännökset siirrettä-

viksi sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaan lakiin. Tällöin ne eivät enää ulottuisi 

koskemaan varhaiskasvatusta. Vastaavaa säännöstä ei sisälly  nyt esillä olevaan 

hallitukseen esitykseen. 

3. Laissa on tuotu esiin yhteistyön tärkeys varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosi-

aali- ja terveystoimen kanssa. On tärkeää, että lapsia ja lapsiperheitä koskevat pal-

velut muodostavat toimivan kokonaisuuden.  

4. Varhaiskasvatuksen kehittämis-, tutkimus- ja arviointitoiminta tulee resursoida riittä-

västi alan kehittymisen turvaamiseksi. 

5. Korkeakoulututkinnon omaavien työntekijöiden määrä pitää olla riittävä (2/3), että 

lain tavoitteet toteutuvat.   

http://www.socca.fi/kehittaminen/varhaiskasvatus_vkk-metro


 

 

 

 
 

 


