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LAUSUNTO

Sivistysvaliokunta
Valtioneuvosto

Suomen Lastenhoitoalan Liiton lausunto hallituksen esityksestä HE 341/2014 vp eduskunnalle
laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Suomen Lastenhoitoalan Liitto, SLaL ry pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki
saadaan voimaan vielä nykyisen hallituskauden aikana.
Laki tulee määritellä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudeksi. Lapsen kehitys on
kokonaisuus, jossa eri osiot ovat saumattomassa vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatus ja
päivähoito ovat samaa kokonaisuutta ja niitä ei tule keinotekoisesti erottaa toisistaan.
Suomen Lastenhoitoalan Liitto kannattaa ryhmäkokokattoa.
Varhaiskasvatuksen laatu ja kustannustehokkuus taataan moniammatillisella
henkilöstörakenteella.
1§
Lakityöryhmän esityksen mukaisesti on tärkeää, että laissa säädetään sekä lapsen oikeudesta
varhaiskasvatukseen kuin lapsen huoltajien oikeudesta saada varhaiskasvatuspalveluja.
Varhaiskasvatus ja päivähoito ovat samaa kokonaisuutta, eikä niitä tule erottaa omiksi
toiminnoikseen. Varhaiskasvatuksen määritelmä, varhaiskasvatus on kasvatuksen opetuksen ja
hoidon muodostama kokonaisuus, jossa eri osa-alueet painottuvat eri ikäkausina, on hyvä ja
toimiva. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sen suurempi on hoidon painotus.
Pykälästä tulee poistaa kohta, jossa todetaan, että edellä mainitussa kokonaisuudessa painottuu
pedagogiikka. Kaikki toiminta voidaan toteuttaa pedagogisesti, jos se niin halutaan nähdä.
Varhaiskasvatuslain lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja lasten oikeuksien sopimus, perheiden
kasvatustyön tukeminen, muistaen, että lapsi on osa perhettä, ennaltaehkäisevä työ, varhainen
tuki, inkluusionäkökulma sekä jokaisen lapsen oikeus kasvaa kokonaiseksi ihmiseksi ja
kansalaiseksi.

2a§
Varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat laissa tasapainoinen kokonaisuus, jossa tulee hyvin esille
varhaiskasvatuksen eri osa-alueet painottaen lapsen etua. On kuitenkin muistettava, että
tavoitteet toteutuvat silloin, kun varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on osaamista ja
kokonaisvaltaista näkemystä lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä osaamista myös
pitkä-aikaissairaiden lasten tarvitsemasta tuesta ja hoidosta. Tavoitteiden toteutuminen
edellyttää, että työskentelyolosuhteet ovat kunnossa. (Henkilökunta on lapselle tuttu, turvallinen
ja pysyvä, sijaisjärjestelyt toimivat jne.)
2 b §
Lisäys terveellisestä ja tarpeellisesta ravinnosta on hyvä lisäys, edellyttäen kuitenkin ruokalistojen
monipuolistamista.
5a§
Ryhmäkokokatto on hyvä ja odotettu lisäys, jota tukevat useat eri tutkimukset suuren ryhmän
aiheuttamista erilaisista haasteista, kuten runsaat sosiaaliset kontaktit, melu ja infektiot.
Ryhmäkokokatto on kustannusneutraali tapa varmistaa laatua ja ehkäistä ylisuuria ryhmiä.
On kuitenkin huomioitava, että eri-ikäisten lasten ryhmiä muodostettaessa kumoutuu
ryhmäkokokaton tarkoitus alle 3-vuotiaiden kehityksen turvaamiseksi määritellyltä enintään 12
lapsen ryhmältä. Ryhmässä, jossa on alle 3-vuotiaita lapsia, ei tule olla yli 12 lasta.
Suomen Lastenhoitoalan Liittoa kuitenkin huolettaa, kuinka ryhmäkokokatto arjessa toteutuu ja
kuinka sen toteutumista ja poikkeamia valvotaan.
7§
Suomen Lastenhoitoalan Liitto pitää tärkeänä, että kaikille lapsille päiväkodissa ja
perhepäiväkodissa laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Kaikki lapset eivät
kasva ja kehity samaan tahtiin. Toiminta ja tavoitteet tulee suunnitella ryhmä- ja lapsikohtaisesti
lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta, ei valmiiksi rakennettujen
ohjelmien.
Varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa vastuu on lastentarhanopettajalla, mutta toteutukseen
tulee voida osallistua muutkin kasvatukseen ja hoitoon osallistuvat tiimin tai työryhmän jäsenet.
Lapsen ja vanhemman osallisuus varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa on tärkeä. Myös
muiden lapsen kehitystä ja oppimista tukevien tahojen mukana olo on tärkeää monialaisen
yhteistyön ja lapsen edun nimissä.

11 a §
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa sekä varhaiskasvatusta on saatavana siinä
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tämä on
tärkeää, huomioiden erityisesti lapsen etu. Laissa tulee huomioida myös vuorohoitoa tarvitsevat
lapset ja perheet sekä vuorohoidon ominaispiirteet ja -tarpeet, jotka eroavat suuresti päiväaikaan
annettavasta vahaiskasvatuksesta.
11 e §
Yhteistyö eri tahojen ja toimijoiden kanssa on tärkeää, toivottavaa ja tarpeellista.

Lisäksi Suomen Lastenhoitoalan Liitto pitää tärkeänä, että päiväkodin henkilöstön
kelpoisuusvaatimukset, mitoitus ja mitoituksesta poikkeaminen määritellään. Ensiarvoisen tärkeää
on, että henkilöstörakenne- ja mitoitus rakentuu niin, että koko päivän ajan, omassa ryhmässä
mitoitukset toteutuvat kustannustehokkaasti, arjen toimivuuden ja lapsen edun kannalta sekä
vuorohoidon ominaispiirteet huomioiden.
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Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry on koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten yhteinen
järjestö ja Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö. Teemme parempaa arkea lastenhoidon ammattilaisille.
Tarjoamme koulutusta, ratkomme arjen haasteita, vaikutamme alan tulevaisuuteen ja tuomme
innostuneet osaajat yhteen paikallisesti ja valtakunnallisesti.

