
 

 
Tehy ry 
PL 10 
00060 Tehy      

   LAUSUNTO 
     23.1.2015 
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Eduskunta 
 
 
 
Tehy ry:n lausunto hallituksen esityksestä HE 341/2014 vp eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

  
 
 

Tehy pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki saadaan voimaan tämän 
hallituskauden aikana. 
 
Lain valmistelun lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen edun turvaaminen. Lapsella 
tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen, joka muodostuu hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen kokonaisuudesta. Lapsella on perusoikeus leikkiin ja leikin avulla oppimiseen. 
Varhaiskasvatuksen tulee olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja turvallista toimintaa 
lapsen ja perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 

  
1§ 
 
Lakityöryhmän esityksen mukaisesti Tehy ry pitää tärkeänä sitä, että laissa säädetään sekä 
lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä lapsen huoltajien oikeudesta saada lapselle 
varhaiskasvatuspalveluja. 
Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa eri osa-alueet 
painottuvat eri tavalla eri ikäkausina. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sen suurempi on 
hoidon painotus. Pykälästä tulee poistaa kohta, jossa todetaan että edellä mainitussa 
kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. 
 
2a 
 
On tärkeää, että uudessa laissa kirjataan varhaiskasvatuksen tavoitteet, joiden 
lähtökohtana on varhaiskasvatuksen määritelmä ja lapsen paras. Tavoitteissa tulee 
huomioida kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tasapainoinen kokonaisuus painottaen 
lapsen etua. Kohta 3) tulee muuttaa seuraavasti: toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, 
taiteisiin, ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja 
mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. 
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5a§ 
 
Tehy ry:n mielestä tämä pykälä on erittäin tärkeä ja oleellinen parannus voimassa olevaan 
lakiin. Tutkimustulokset ovat osoittaneet suuren ryhmän haasteellisuuden ja 
haitallisuuden. Liialliset sosiaaliset kontaktit, melu, infektiot ovat haitallisia pienelle, 
kehittyvälle lapselle. Ryhmäkokokatto on kustannusneutraali tapa varmistaa laatu ja 
ehkäistä ylisuuret ryhmät. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä tulee olla enintään 12 lasta ja 3-5-
vuotiaden ryhmässä enintään 21 lasta. Eri-ikäisten lasten ryhmien muodostaminen kumoaa 
ryhmäkokokaton tarkoituksen, jos ryhmässä, jossa on alle 3-vuotiaita, on enemmän kuin 
12 lasta.  Ryhmässä, jossa on alle 3-vuotiaita lapsia, ei tule olla yli 12 lasta.  
 
7a§ 
 
Tehy ry pitää tärkeänä sitä, että kaikille lapsille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tulee 
laatia varhaiskasvatussuunnitelma. Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 
suunnitelman voisi laatia lapsen kasvatukseen, opetukseen, ja hoitoon osallistuva henkilö, 
mutta päiväkodissa sen laatimisesta kuitenkin vastaisi lastentarhanopettajan kelpoisuuden 
omaava henkilö. Tarkoittaako tämä sitä, että vastuu on lastentarhanopettajalla, mutta 
toteutukseen voivat osallistua muutkin kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon osallistuvat 
henkilöt? Tehy ry:n näkemys on että muutkin edellä mainitut kuin lastentarhanopettajat 
osallistuvat ja voivat osallistua varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen.  
 
Lapsen ja vanhempien osallisuus suunnitelman laatimiseen on tärkeää. Pykäläluonnoksessa 
todetaan, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan voivat osallistua lapsen kehitystä ja 
oppimista tukevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot. Lapsen edun 
mukaista on aito monialainen yhteistyö. Suunnitelmaan tekoon tulee tarvittaessa osallistua 
kaikki edellä mainitut tahot monien erilaisten, päällekkäisten suunnitelmien välttämiseksi.  
 
11e§ 
 
Eri toimijoiden välinen toimiva yhteistyö on tavoiteltavaa ja välttämätöntä. 
Yhteistyörakenteissa lapsen ja perheen tulee olla keskiössä ja palveluiden sulavasti 
nivoutua tarvittavalla tavalla perheen elämään. Hyviä malleja tulee levittää lakia 
jalkautettaessa. 
 
Lopuksi 
 
Hallituksen esityksestä puuttuu kokonaan tärkeät pykälät, kuten päiväkodin henkilöstön 
kelpoisuusvaatimukset, mitoitus ja mitoituksesta poikkeaminen, päiväkodin henkilöstön 
rakenne, vuorohoidon määritelmä sekä henkilöstörakenne ja –mitoitus, ja lapsen 
kehityksen, oppimisen ja huolenpidon tuki. 
 
Tehyn ry:n näkemys on, että varhaiskasvatuksessa tarvitaan eri koulutuksen omaavia 
varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Kaikilla varhaiskasvatuksen ammattiryhmillä on oma 
vankka osaamisensa ja kaikkien osaamista tarvitaan ja tulee kunnioittaa. Lastenhoitajan 
ydinosaamista varhaiskasvatuksessa on terveydenhuollon ammattihenkilönä niin terveen 
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kuin sairaan lapsen kehitys, havainnointi ja hoito sekä lääkehoito. Lastenhoitajat ovat 
vahvoja perushoidon osaajia.   
 
 
On muistettava, että lapsi elää päivähoidossa arkea ja ainutlaatuista aikaa – lapsuutta, 
jossa kaikkien varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaaminen ja yhteistyö takaavat 
turvallisen varhaislapsuuden. 
  

Lausunto on tehty yhteistyössä Suomen lastenhoitoalan Liitto SLaL ry: kanssa.  
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