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lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) nimike, 1, 2 a, 2 b, 6, 7 a ja 9 §,

11 §:n 1 momentti sekä 11 a §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 6 § laissa 451/1990, 2 a § laissa 304/1983, 2 b § laissa

1119/1985, 7 a ja 9 § laissa 909/2012 ja 11 a § laissa 905/2012, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a, 7 b, 9 a, 9 b ja 11 e § seuraavasti:

Varhaiskasvatuslaki

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Tässä laissa säädetään lapsen oikeudesta

varhaiskasvatukseen. Tätä lakia sovelletaan
kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen
tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen,
jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoi-
dossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Var-
haiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunni-
telmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, ope-
tuksen ja hoidon muodostamaa kokonai-
suutta, jossa painottuu erityisesti pedago-
giikka.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä
tarkoitusta varten varatussa tilassa, jota kut-
sutaan päiväkodiksi.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksi-

tyiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoito-
paikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi.

Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää
tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa.

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voi-
daan järjestää myös tarpeelliset kuljetukset.

Jäljempänä tässä laissa lasten päivähoi-
dolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta.

2 a §
Tässä laissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen

tavoitteena on:
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen

mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä,
terveyttä ja hyvinvointia;

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja
edistää elinikäistä oppimista ja koulutukselli-
sen tasa-arvon toteuttamista;

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen,
taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa
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monipuolista pedagogista toimintaa ja mah-
dollistaa myönteiset oppimiskokemukset;

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä,
terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus-
ympäristö;

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa
ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutus-
suhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön
välillä;

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset
mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia
ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuripe-
rinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista,
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve
ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvitta-
essa monialaisessa yhteistyössä;

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaitoja, edistää lapsen toimimista ver-
taisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulli-
seen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten
kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyy-
teen;

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallis-
tua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin;

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen van-
hemman tai muun huoltajan kanssa lapsen
tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen
vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatus-
työssä.

2 b §
Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on

järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä
terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei
muun kuin päiväkodissa tai perhepäivähoi-
dossa annetun varhaiskasvatuksen luonteesta
muuta johdu. Ruokailu on oltava tarkoituk-
senmukaisesti järjestetty ja ohjattu.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuiten-
kaan koske kliinisiä ravintovalmisteita tai nii-
hin verrattavia tuotteita, jotka korvataan sai-
rausvakuutuslain (1224/2004) nojalla, eikä
myöskään ravintoaineiden kustantamista jär-
jestettäessä varhaiskasvatusta saman perheen
lapsille heidän omassa kodissaan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ravinnon terveellisyy-

destä ja tarpeellisuudesta ja ruokailun toteut-
tamisesta varhaiskasvatuksessa.

5 a §
Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodos-

taa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää
siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt ta-
voitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yh-
dessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä
enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä
olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.

6 §
Varhaiskasvatusympäristön on oltava ke-

hittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen
ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon
ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on
oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava
esteettömyys.

7 a §
Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ole-

valle lapselle on laadittava henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kir-
jattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen
toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja
hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpi-
teet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi
suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitseman
tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteutta-
minen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laadi-
taan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen van-
hempien tai muiden huoltajien kanssa. Päivä-
kodeissa sen laatimisesta vastaa lastentarhan-
opettajan kelpoisuuden omaava henkilö. Lap-
sen mielipide on selvitettävä ja otettava huo-
mioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laaditta-
essa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
laatimiseen voivat osallistua lapsen kehitystä
ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asi-
antuntijat ja muut tarvittavat tahot.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman to-
teutumista on arvioitava ja suunnitelma on
tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä
useammin se on tarkistettava, jos lapsen tar-
peet sitä edellyttävät.

7 b §
Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa,
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toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide
ja toivomukset on selvitettävä ja otettava
huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edel-
lyttämällä tavalla.

Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille
on annettava mahdollisuus osallistua ja vai-
kuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitte-
luun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Lapsille ja heidän vanhemmilleen tai
muille huoltajilleen on toimintayksikössä jär-
jestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallis-
tua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arvi-
ointiin.

9 §
Varhaiskasvatukseen liittyviä asiantuntija-

viraston tehtäviä hoitaa Opetushallitus, josta
säädetään opetushallituksesta annetussa laissa
(182/1991).

Opetushallitus laatii ja päättää tähän lakiin
perustuen varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden tarkoituksena on edistää varhaiskasva-
tuksen yhdenvertaista toteuttamista koko
maassa, toteuttaa tässä laissa säädettyjä var-
haiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata var-
haiskasvatuksen laadun kehittämistä. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteissa määrä-
tään varhaiskasvatuksen toteuttamisen kes-
keisistä sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjes-
täjän ja lapsen vanhempien ja muiden huolta-
jien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta
yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman sisällöstä. Opetushallitus val-
mistelee perusteet yhteistyössä tarvittavien
tahojen kanssa.

9 a §
Kunta, kuntayhtymä ja muu palvelujen

tuottaja laatii valtakunnallisten varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteiden pohjalta paikal-
lisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Suunnitel-
mat voidaan laatia palveluntuottaja-, yk-
sikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti
ja niissä otetaan huomioon pedagogiset pai-
notukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestä-
misen kannalta merkitykselliset valtakunnal-
lisia varhaiskasvatuksen perusteita täydentä-
vät seikat.

Paikallisessa suunnitelmassa on otettava
huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, ope-
tuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

meenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnassa hoi-
tavien viranomaisten välillä sekä luotava tar-
vittavat yhteistyörakenteet.

9 b §
Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituk-

sena on turvata tämän lain tarkoituksen to-
teuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen ke-
hittämistä ja edistää lapsen hyvinvoinnin, ke-
hityksen ja oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvi-
oida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osal-
listua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuk-
sesta säädetään Kansallisesta koulutuksen ar-
viointikeskuksesta annetussa laissa
(1295/2013).

Arviointien keskeiset tulokset tulee julkis-
taa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen ke-
hittämisestä.

11 §
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten

päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestä-
mänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sel-
laisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiin-
tyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunnitelta-
essa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen
etu.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §
Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kun-

nan on huolehdittava siitä, että lapsi saa var-
haiskasvatusta kunnan järjestämässä 1 §:n 2
tai 3 momentissa tarkoitetussa paikassa sen
ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairaus-
vakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhem-
painrahaa tai osittaista vanhempainrahaa, ei
kuitenkaan aikana, jolta voidaan suorittaa sai-
rausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden
ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa, ja että
lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa siihen
saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa
tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetuk-
seen. Varhaiskasvatusta on kuitenkin järjes-
tettävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perus-
opetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää
osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiope-
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tukseen tai kun lapsi perusopetuslain 25 §:n 2
momentin mukaisesti aloittaa perusopetuksen
vuotta saman pykälän 1 momentissa säädet-
tyä aikaisemmin. Varhaiskasvatusta on mah-
dollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen
vanhempien tai muiden huoltajien toivo-
massa muodossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät
valitse kunnan järjestämää 1 momentin mu-
kaista varhaiskasvatuspaikkaa, on lapsen hoi-
don tai varhaiskasvatuksen järjestämiseksi oi-
keus lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon
tuesta annetun lain (1128/1996) mukaiseen
tukeen sanotussa laissa tarkemmin säädettä-
vällä tavalla.

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien,
jotka haluavat lapselle tämän pykälän mukai-
sen varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä
koskeva hakemus määräajassa ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
hakemisesta sekä määräajoista, joiden kulu-
essa lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
tulee hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan
säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuk-
sessa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tar-
koitettujen isyysrahajaksojen ajan. Isyysraha-
jaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitet-
tava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään
kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloitta-
mispäivää.

11 e §
Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäes-

sään toimittava yhteistyössä opetuksesta, lii-
kunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta,
lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja
muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä
muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.

Opetushallituksen tulee hyväksyä varhais-
kasvatussuunnitelmien perusteet niin, että
9 a §:ssä tarkoitetut paikalliset varhaiskasva-
tussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön ja
7 a §:ssä tarkoitettuja lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmia voidaan ryhtyä laatimaan vii-
meistään 1 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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