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lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 §:n 3 momentti ja 33 §:n 2

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 3 momentti laissa 1330/2006 ja 33 §:n 2 momentti
laissa 95/1991,

muutetaan 4 a, 7 a, 11 c ja 12 §, 28 §:n 1 momentti sekä 29 ja 31 §,
sellaisina kuin ne ovat, 4 a § laissa 1255/2006, 7 a § laissa 1119/1985, 11 c § laissa

323/2011, 12 § laissa 1711/2009, 28 §:n 1 momentti ja 29 § laissa 1330/2006 ja 31 § laissa
1497/1994, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 738/1992 kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 §, lakiin siitä lailla 698/1982
kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, lakiin uusi 8 a—8 c §, lakiin siitä lailla 698/1982 kumotun 9 ja
10 §:n tilalle uusi 9 ja 10 §, lakiin uusi 11 d §, lakiin siitä lailla 698/1982 kumotun 13 §:n tilalle
uusi 13 §, lakiin uusi 13 a §, lakiin siitä lailla 956/1980 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 §, lakiin
uusi 14 a §, lakiin siitä lailla 698/1982 kumotun 3 luvun otsikon ja 15—18 §:n tilalle uusi 3
luvun otsikko ja 15—18 §, lakiin siitä lailla 389/1979 kumotun 27 §:n tilalle uusi 27 §, lakiin
uusi 30 a §, lailla 698/1982 kumotun 32 §:n tilalle uusi 32 § sekä lakiin uusi 32 a §,
seuraavasti:

4 §
Kunnan on huolehdittava lasten päivähoi-

don järjestämisestä asukkailleen sisällöltään
sellaisena ja siinä laajuudessa kuin tässä
laissa säädetään.

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa
sitä, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoi-
tettu kotikunta kyseinen kunta on. Jollei hen-
kilöllä ole kotikuntalaissa tarkoitettua koti-
kuntaa, häntä pidetään sen kunnan asuk-
kaana, jossa hän oleskelee.

Kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden
muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdit-

tava lasten päivähoidon järjestämisestä muul-
lekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin
kunnan asukkaalle.

4 a §
Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annettua lakia (272/2005) sekä sen
nojalla annettuja säännöksiä, sellaisina kuin
ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä 2013.
Kunnassa on oltava sanottua henkilöstöä las-
ten päivähoidon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä varten.
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Kunnan käytettävissä on oltava lasten päi-
vähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti eri-
tyislastentarhanopettajan palveluja.

7 a §
Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan

lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi
lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma yh-
teistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mu-
kaan kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuol-
lon sekä koulutoimen kanssa.

2 luku

Hallinto

8 §
Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu,

ohjaus ja valvonta kuuluvat opetus- ja kult-
tuuriministeriölle.

Aluehallintovirastolle kuuluvat lasten päi-
vähoidon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toi-
mialueellaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa
niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapo-
jen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistami-
seksi päivähoidon ohjauksessa ja valvon-
nassa. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto ohjaa ja valvoo päivähoitoa
erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat:

1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoi-
set asiat;

2) usean aluehallintoviraston toimialuetta
tai koko maata koskevat asiat;

3) asiat, joita aluehallintovirasto on esteel-
linen käsittelemään.

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
kanssa tulostavoiteasiakirjan päivähoitoon
liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi sovit-
tuaan tulostavoitteista opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kanssa.

8 a §
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto ja aluehallintovirasto voivat tarkastaa
kunnan ja kuntayhtymän tässä laissa tarkoite-
tun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä
käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat, jos
tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto voi lisäksi perustellusta syystä määrätä
aluehallintoviraston tekemään tarkastuksen.
Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoitta-
matta.

Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimi-
paikan tiloihin. Pysyväisluonteiseen asumi-
seen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tar-
kastaa ainoastaan, jos tarkastaminen on vält-
tämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukais-
ten palvelujen turvaamiseksi. Tarkastuksessa
on salassapitosäännösten estämättä esitettävä
kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka
ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittami-
seksi. Lisäksi tarkastajalle on salassapito-
säännösten estämättä annettava maksutta hä-
nen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen
toimittamiseksi välttämättömistä asiakir-
joista. Tarkastajalla on myös oikeus ottaa
valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastajan
apuna voi olla tarkastuksen toteuttamiseksi
tarpeellisia asiantuntijoita.

Poliisin on tarvittaessa annettava Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja
aluehallintovirastolle virka-apua tarkastuksen
suorittamiseksi.

Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa.
Tarkastuksessa erityisesti huomioon otetta-

vista asioista ja tarkastusmenettelyn tarkem-
masta sisällöstä sekä tarkastuksessa pidettä-
västä pöytäkirjasta ja sen säilyttämisestä ja
säilyttämisajasta voidaan antaa säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.

8 b §
Jos lasten päivähoidon järjestämisessä tai

toteuttamisessa havaitaan asiakasturvalli-
suutta vaarantavia puutteita tai muita epäkoh-
tia taikka toiminta on muutoin tämän lain
vastaista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto tai aluehallintovirasto voi antaa
määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epä-
kohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa
on asetettava määräaika, jonka kuluessa tar-
peelliset toimenpiteet on suoritettava. Jos
asiakasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta
voidaan määrätä välittömästi keskeytettä-
väksi taikka toimintayksikön, sen osan tai
laitteen käyttö kieltää välittömästi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto tai aluehallintovirasto voi velvoittaa
kunnan tai kuntayhtymän noudattamaan 1
momentissa tarkoitettua määräystä sakon
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uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään,
taikka että toimintayksikön, sen osan tai lait-
teen käyttö kielletään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston ja aluehallintoviraston päätöstä toimin-
nan keskeyttämisestä taikka toimintayksikön,
sen osan tai laitteen käytön kieltämisestä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.

8 c §
Jos lasten päivähoidon ohjauksen ja val-

vonnan yhteydessä todetaan, että kunta tai
kuntayhtymä on tämän lain mukaista toimin-
taa järjestäessään tai toteuttaessaan menetel-
lyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa
täyttämättä, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto ja aluehallintovirasto voivat
antaa kunnalle tai kuntayhtymälle taikka vir-
heellisestä toiminnasta vastuussa olevalle vir-
kamiehelle huomautuksen vastaisen toimin-
nan varalle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja aluehallintovirasto voivat, jos asia ei
anna aihetta huomautukseen tai muihin toi-
menpiteisiin, kiinnittää valvottavan huomiota
toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja
hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Tässä pykälässä tarkoitettuun Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai alue-
hallintoviraston antamaan huomautukseen ja
huomion kiinnittämiseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai alue-
hallintovirasto ei tutki lasten päivähoitoa kos-
kevaa kantelua, joka kohdistuu yli viisi
vuotta vanhaan asiaan, ellei kantelun tutkimi-
seen ole erityistä syytä.

9 §
Päivähoitoon liittyviä asiantuntijaviraston

tehtäviä hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, josta säädetään Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksesta annetussa laissa
(668/2008). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
toimii tehtäviä hoitaessaan yhteistyössä Ope-
tushallituksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tulosta-
voiteasiakirjan päivähoitoon liittyvien tavoit-

teiden saavuttamiseksi sovittuaan tulostavoit-
teista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

10 §
Kunta voi järjestää lasten päivähoidon

alaan kuuluvat tehtävät:
1) hoitamalla toiminnan itse;
2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai

muiden kuntien kanssa;
3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa

kuntayhtymässä;
4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta

kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta
taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta;

5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun
lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin.

Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään
kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tar-
koitettua toimintaa hoitavaan kuntayhtymään.

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelu-
jen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on
varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-
valta kunnalliselta toiminnalta.

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suo-
rittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle
korvausta vain osoittamiensa henkilöiden
käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja
palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen
yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään
palvelusetelin arvoon saakka.

11 c §
Kunta voi järjestää lasten päivähoitoa toi-

sessa kunnassa asuvalle lapselle myös muul-
loin kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

11 d §
Kunnalle tässä laissa säädetyistä tehtävistä

huolehtii kunnan määräämä monijäseninen
toimielin.

Toimielimen tehtävänä on myös edustaa
kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhe-
valtaa lasten päivähoidon yksilöllistä toi-
meenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen
puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut
oikeustoimet.

Toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa
ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan
johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille vi-
ranhaltijoille.
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Milloin kahden tai useamman kunnan
koko lasten päivähoidosta huolehtii kuntayh-
tymä, sen on asetettava 1 momentissa tarkoi-
tettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia varten.
Tälle toimielimelle on annettava myös
muissa laeissa sosiaalihuoltolain (710/1982)
6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimieli-
melle säädetyt lasten päivähoidon toimeenpa-
noa koskevat tehtävät.

Valtion virkamies, jonka tehtäviin kuuluu
lasten päivähoidon ohjaus ja valvonta, ei ole
virka-alueellaan vaalikelpoinen 1 momentissa
tarkoitettuun toimielimeen.

12 §
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään

toimintaan sovelletaan kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annettua lakia
(1704/2009).

Kunnan on osoitettava voimavaroja val-
tionosuuden perusteena olevaan lasten päivä-
hoitoon.

Tämän lain mukaiseen toimintaan voidaan
valtion talousarvioon otetun määrärahan ra-
joissa myöntää kunnille ja kuntayhtymille
valtionavustusta toiminnan kehittämistä, ko-
keilua ja toiminnan käynnistämistä varten
sekä perustamishankkeisiin. Avustuksen
myöntämisestä säädetään opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa
(1705/2009).

13 §
Lasten päivähoidosta perittäviin maksuihin

sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992)
ja sen nojalla annettuja säännöksiä, sellaisena
kuin ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä
2013.

13 a §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain

perusteella järjestettyyn toimintaan sovelle-
taan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annettua lakia (812/2000) sellai-
sena kuin se on voimassa tammikuun 1 päi-
vänä 2013.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain 23 §:ssä tarkoitettu
muistutus tehdään päivähoidon osalta lasten

päivähoidon toimintayksikön vastuuhenki-
lölle tai päivähoidon johtavalle viranhalti-
jalle.

14 §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-

taan muussa lainsäädännössä olevia säännök-
siä sosiaalihuollosta ja sosiaalipalveluista so-
veltuvin osin myös lasten päivähoitoon.

14 a §
Sen lisäksi mitä 11 §:n 2 momentissa sää-

detään, suomen- tai ruotsinkielisen palvelun-
käyttäjän oikeudesta käyttää omaa kieltään ja
tulla kuulluksi omalla kielellään säädetään
kielilain (423/2003) 10 §:ssä, oikeudesta
tulkkaukseen 18 §:ssä ja oikeudesta saada
toimituskirja omalla kielellään 20 §:ssä.

Kaksikielisessä kunnassa ja kaksikielisiä
tai sekä suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia kä-
sittävässä kuntayhtymässä lasten päivähoito
järjestetään kunnan tai kuntayhtymän molem-
milla kielillä siten, että palvelunkäyttäjä saa
palvelua valitsemallaan kielellään, joko suo-
meksi tai ruotsiksi.

Kunnan tai kuntayhtymän on lisäksi huo-
lehdittava siitä, että Pohjoismaiden kansalai-
set voivat lasten päivähoitoon liittyvässä asi-
oinnissaan tarvittaessa käyttää omaa kieltään,
joko suomea, islantia, norjaa, ruotsia tai tans-
kaa. Kunnan tai kuntayhtymän on tällöin
mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä,
että Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvit-
tavan tulkkaus- ja käännösavun.

3 luku

Yksityinen lasten päivähoito

15 §
Yksityisellä lasten päivähoidolla tarkoite-

taan lasten päivähoitoa, jonka yksityinen hen-
kilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön
perustama liikeyritys tuottaa korvausta vas-
taan liike- tai ammattitoimintaa harjoitta-
malla.

16 §
Jollei tässä laissa muuta säädetä, sovelle-

taan yksityiseen lasten päivähoitoon tämän
lain lisäksi yksityisistä sosiaalipalveluista an-
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nettua lakia (922/2011). Lakia sovelletaan
sellaisena kuin se on voimassa tammikuun
1 päivänä 2013.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun
lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle
kuuluvat yksityiseen lasten päivähoitoon liit-
tyvät tehtävät ja toimivalta kuuluvat opetus-
ja kulttuuriministeriölle.

Sen estämättä mitä yksityisistä sosiaalipal-
veluista annetun lain 42 §:n 2 momentissa
säädetään, tarkempia säännöksiä mainitun
lain 11 ja 12 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten
sisällöstä ja tekemisestä sekä 41 §:n mukaan
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle suoritettavasta maksuosuudesta lasten
yksityisen päivähoidon osalta voidaan antaa
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

17 §
Yksityisen lasten päivähoidon osalta yksi-

tyisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n
1 momentissa määriteltyjä valvontaviran-
omaisia ovat tämän lain 11 d §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu toimielin tai sen määräämä
viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

18 §
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto, aluehallintovirasto tai opetus- ja kult-
tuuriministeriö ei tutki yksityistä lasten päi-
vähoitoa koskevaa kantelua, joka kohdistuu
yli viisi vuotta vanhaan asiaan, ellei kantelun
tutkimiseen ole erityistä syytä.

Tämän lain 17 §:n mukaisilla valvontavi-
ranomaisilla tai opetus- ja kulttuuriministeri-
öllä on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada yksityiseltä lasten päivähoidon
tuottajalta ja toisiltaan tehtäviensä suoritta-
mista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset
maksutta.

27 §
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten

päivähoidon henkilöstö peruskoulutuksen pi-
tuudesta, työn vaativuudesta ja toimenku-
vasta riippuen osallistuu riittävästi sille jär-
jestettyyn täydennyskoulutukseen. Tarkem-
pia säännöksiä täydennyskoulutuksen sisäl-
löstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seu-
rannasta ja arvioinnista voidaan antaa opetus-
ja kulttuuriministeriön asetuksella.

28 §
Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka

korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoi-
totoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus
toiminnasta ennen sen aloittamista tai olen-
naista muuttamista lasten päivähoidosta vas-
taavalle 11 d §:n 1 momentissa tarkoitetulle
kunnan toimielimelle.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Jos 28 §:ssä tarkoitettu päivähoitopaikka

tai siinä annettu hoito todetaan sopimatto-
maksi tai puutteelliseksi, 11 d §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun toimielimen on pyrittävä so-
pivilla keinoilla saamaan aikaan korjaus asi-
assa. Jollei korjausta ole asetetussa määrä-
ajassa tapahtunut, toimielin voi kieltää pitä-
mästä lasta sanotussa päivähoitopaikassa.

30 a §
Lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan

päätökseen, jonka 11 d §:n 1 momentissa
tarkoitettu toimielin tai sen alainen viranhal-
tija on tehnyt, ei saa valittamalla hakea muu-
tosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun viran-
haltijan päätökseen tyytymättömällä on oi-
keus saada päätös 11 d §:n 1 momentissa
tarkoitetun toimielimen käsiteltäväksi, jos
hän 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan sitä vaatii. Päätökseen on liitettävä
ohjeet sen saattamisesta toimielimen käsitel-
täväksi. Asia on käsiteltävä kiireellisenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu viranhalti-
jan päätös voidaan toimittaa asianomaiselle
tiedoksi kirjeellä postitse. Tiedoksisaannin
katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun pää-
tös asianomaisen ilmoittamalla osoitteella va-
rustettuna on annettu postin kuljetettavaksi.
Muutoin on noudatettava, mitä oikaisuvaati-
musmenettelystä hallintolaissa (434/2003)
säädetään.

31 §
Sen estämättä, mitä 30 a §:ssä säädetään,

11 a §:ssä tarkoitettuun lapsen päivähoitoon
ottamista koskevaan 11 d §:n 1 momentissa
tarkoitetun monijäsenisen toimielimen pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen
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tiedoksi saamisesta. Valitus voidaan antaa sa-
nottuna aikana myös toimielimelle, jonka on
oman lausuntonsa ohella toimitettava se hal-
linto-oikeudelle.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos muutoksenhausta on säädetty toisin tai se
on kielletty eikä milloin päätös kuntalain
(365/1995) mukaan voidaan siirtää kunnan-
hallituksen käsiteltäväksi.

32 §
Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea

muutosta valittamalla.

32 a §
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee

yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa sellaiset tämän lain muutokset, joilla
voi olla vaikutuksia lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta annetun lain mukaisiin
asioihin. Sosiaali- ja terveysministeriö val-
mistelee yhteistyössä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kanssa sellaiset kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta annetun lain muutokset,
joilla voi olla vaikutuksia päivähoitojärjestel-
mään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson
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