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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä 

valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen 

(239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta 

(varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne 28.8.2015 päivätystä luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b 
§:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun 
asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta. Luonnokset ovat 
lausuntopyynnön liitteenä. Luonnokset on käännetty ruotsiksi pykälien osalta.

Hallitus antoi neuvottelutuloksen strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015, joka 
edellyttää muutoksia varhaiskasvatusoikeuteen sekä päiväkodeissa noudatettaviin 
henkilöstömitoituksiin. Lausunnolla olevan esityksen mukaan jokaisella lapsella olisi 
oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella olisi oikeus 
kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat 
työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai 
ovat omassa työssä. Vastaava rajaus tehdään yksityisen hoidon tukeen. Päiväkodeissa 
kolme vuotta täyttäneiden lasten osalta säädettyä henkilöstömitoitusta muutettaisiin. 
Muutokset tulisivat voimaan 1.8.2016.

Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 25.9.2015 osoitteeseen 
kirjaamo@minedu.fi sekä lisäksi Word-muodossa osoitteeseen 
vakalainmuutos@minedu.fi.

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lyhyen 
tiivistelmän otsikolla ”Lausunnon keskeinen sisältö”, joka otetaan lausunnoista 
tehtävään lausuntoyhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto julkistetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön internetsivuilla.
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Lisätietoja antavat hallitusneuvos Janne Öberg (janne.oberg@minedu.fi), 
hallitussihteeri Matti Sillanmäki (matti.sillanmaki@minedu.fi) ja opetusneuvos Kirsi Alila 
(kirsi.alila@minedu.fi).

Ylijohtajan sijainen,

Johtaja Aki Tornberg

Hallitussihteeri Matti Sillanmäki
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Jakelu Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Aluehallintovirastot
Opetushallitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Lapsiasiavaltuutettu
Tasa-arvovaltuutettu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE 
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE 
Helsingin kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Oulun kaupunki
Sodankylän kunta
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
KT Kuntatyönantajat



OKM/53/010/2015 2 (3)

Kirkkohallitus
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Sosiaali ja terveys ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Yrittäjät ry
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY 

Tiedoksi Opetus-ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Erityisavustaja Kristiina Kokko
Erityisavustaja Matias Marttinen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
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