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Dnro SIVLTK: 164 /2016

VARHAISKASVATUSLAIN MUKAINEN SUBJEKTIIVISEN
VARHAISKASVATUSOIKEUDEN MUUTOS 1.8.2016 LÄHTIEN

Valtionosuudet
Kunnan varhaiskasvatuspalvelut rahoitetaan valtionosuuksilla, kunnan
verovaroilla sekä asiakasmaksuilla. Julkisen talouden sopeuttamistoi-
menpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin, joihin varhais-
kasvatus sisältyy, tehdään muutoksia. Valtionosuusrahoitusta on esitetty
vähennettävän vuonna 2016 ja vuonna 2017.

Kunnille tuleva valtionosuus vähenee joka tapauksessa, rajasivat kunnat
lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta tai eivät. Kuntaliitto on antanut
suositukset kunnille, että valtion linjaukset kunnille annettavista uusista
tehtävistä ja velvoitteista ja niiden laajentamisesta otetaan valmistelussa
huomioon siten, että muutokset astuvat voimaan 1.8.2016 lähtien.

Lakimuutokset

Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2016 alkaen
Päivähoidosta annetun lain (36/73) nimike muutettiin 1.8.2015 voimaan
tulleella lainmuutoksella varhaiskasvatuslaiksi ja laissa otettiin käyttöön
varhaiskasvatuksen käsite. Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan kun-
nan ehdotonta velvollisuutta varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen laissa
määritellyt edellytykset täyttävälle henkilölle. Laissa ei enää säädetä
vanhempien tai muiden huoltajien oikeudesta saada päivähoitopaikka,
vaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi saa varhaiskasvatusta lain
tarkoittamissa paikoissa. Subjektiivisen oikeuden ei ole katsottu kattavan
oikeutta saada vuorohoitoa eli iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai pyhisin
annettavaa hoitoa, vaan sen järjestäminen on tarveharkintaista.

Uudistuneen varhaiskasvatuslain 11 a§ 1. momentin mukaan jokaisella
Suomessa asuvalla lapsella on 1.8.2016 lähtien oikeus 20 tunnin laajui-
seen viikoittaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä koskee noin 9 kuukauden
ikäistä lasta aina siihen saakka, kun lapsella alkaa Perusopetuslain
(628(1998) 25 §:n mukaan oppivelvollisuus sinä vuonna, kun hän täyttää
seitsemän vuotta. Muutos koskee päiväkodissa ja perhepäivähoidossa
annettavaa varhaiskasvatusta.  Muutos ei koske kerhotoimintaa.

Kuten tähänkin saakka lapsen huoltajien, jotka haluavat lapselle tämän
pykälän mukaisen varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hake-
mus varhaiskasvatuslaissa määritellyllä tavalla ja määräajassa ennen
kuin lapsi tarvitsee paikan.

Kunnan on tarjottava varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle
lain mukaisesti kaksi vaihtoehtoa osallistua 20 tunnin aikaiseen varhais-
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kasvatukseen viikossa: osapäiväinen varhaiskasvatus ja osaviikkoinen
varhaiskasvatus.

Lapsen osapäiväinen varhaiskasvatusoikeus (20 h/viikko) tarkoittaa päi-
vittäin neljä tuntia annettavaa varhaiskasvatusta. Se voidaan järjestää eri
tavoin, esim. ma-pe 4 h/päivä, kolmena päivänä viikossa yhteensä enin-
tään 20 tuntia tai esimerkiksi neljänä päivänä 5 h/päivä.

Osaviikkoinen varhaiskasvatusoikeus (20 h/viikko) tarkoittaa kahtena tai
useampana päivänä viikossa kokopäiväisesti tai koko- ja osapäiväisen
yhdistelmänä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Se voidaan järjestää eri ta-
voin, esimerkiksi

- kahtena päivänä enintään 10 h/päivä (Lasten päivähoidosta anne-
tun asetuksen 4 §:n mukaan kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika
saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuo-
rokaudessa).

- kolmena tai neljänä päivänä ko. tuntirajoissa.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunta saa päättää lapsikohtaisesti määrä-
ajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat. Tämä
tarkoittaa, että kunta saa päättää osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa
kellonajat ja osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa hoitopäivät. Toimin-
ta-aikojen päättäminen mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja järjestä-
misen sekä kunnan että perheiden näkökulmasta ottaen mm. huomioon
säädetyt henkilökunnan ja lapsien suhdelukusäännökset sekä varhaiskas-
vatuslain ryhmäkokosäännökset.

Varhaiskasvatuslaissa on määritelty uudet varhaiskasvatuksen tavoitteet
(2 a§). Varhaiskasvatuksen järjestämisessä 20 tunnin laajuisena viikossa
on huolehdittava, että nämä varhaiskasvatuslain tavoitteet toteutuvat.
Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi päiväkodissa tai perhepäivä-
hoidossa olevalle lapselle on lain 7 a §:n mukaan laadittava henkilökoh-
tainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), johon kirjataan tavoitteet
lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja
hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteutta-
miseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitseman tuen tarve,
tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.

Varhaiskasvatuslaajuuden muutos (20 h tai yli 20 h viikossa) koskee se-
kä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta (ostopalveluna tai palve-
lusetelillä palvelunkäyttäjälle). Osallistuminen 20 tunnin laajuiseen var-
haiskasvatukseen on vapaaehtoista.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muutos 1.8.2016
alkaen

Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ovat vaihtoehto kunnan järjes-
tämälle päivähoidolle. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen
tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankitta-
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vat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnallisel-
ta toiminnalta (Varhaiskasvatuslaki 10 §).

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen kuuluvat mm. hoitoraha ja tulo-
sidonnainen hoitolisä. Jos lapsi osallistuu kunnan varhaiskasvatukseen
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, kyseisen lapsen hoitoon ei voi läh-
tökohtaisesti saada lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun
lain (1128/1996) mukaista tukea.

Yksityisen hoidon tuen määrä vastaisi jatkossa ehdotetun varhaiskasva-
tuslain 11 a §:n 1 momentin sääntelyä, jonka mukaan jokaisella lapsella
olisi jatkossa oikeus 20 viikkotunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen (4
§).

Korkeampaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan niille lapsille,
joilla on oikeus varhaiskasvatukseen laajempana kuin 20 tuntia viikossa.
Korkeampaa yksityisen hoidon tukea maksetaan myös muuttuneissa ti-
lanteissa kahden kuukauden ajan esimerkiksi huoltajan työsuhteen päät-
tyessä.
Uudistuneen lain mukaisesti yksityisen hoidon tuen suuruudet ovat
1.8.2016 alkaen seuraavat:

- Hoitoraha 64,16 €, jos subjektiivisen varhaiskasvatusoikeus enin-
tään 20 h/viikko

- Hoitoraha 174,38 €, jos laajempi varhaiskasvatusoikeus, kuin 20
h/viikko

-
Uudistuneessa kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen laissa säädetään (4
a§), että kunta on velvollinen tekemään päätöksen lapsen varhaiskasva-
tusoikeuden laajuudesta niissä varhaiskasvatuslain 11 a § 4 momentin ti-
lanteissa, joissa laajempi (yli 20 h viikossa) varhaiskasvatusoikeus on
tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai
se on muutoin lapsen edun mukaista. Kun lapsella ei ole oikeutta 20 tun-
tia laajempaa varhaiskasvatukseen, maksaa perhe itse haluamansa mah-
dollisen lisäpalvelun.

Lain 25 §:n mukaan, lapsen huoltajien tulee ilmoittaa kunnalle varhais-
kasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista olen-
naisista muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon. Lisäksi kunnalla
on ilmoitusvelvollisuus niistä tiedossaan olevista lapsen varhaiskasva-
tusoikeuden muutoksista, joilla on vaikutusta Kansaneläkelaitoksen
maksaman yksityisen hoidon tuen tasoon.

Oikeus varhaiskasvatukseen yli 20 h/viikossa (laaja varhaiskasva-
tusoikeus)

Lain mukaan lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen kuin 20
tuntia viikossa eli kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen seuraavissa tilan-
teissa:
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- Jos kaikki lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti. Virka-
suhteessa tehtävä työ rinnastetaan työsuhteessa tehtävään työhön

o Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työttömyysturvalain mukaan
työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla so-
vellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
Mikäli työaika on tätä lyhempi, on kyse osa-aikatyöstä. Täl-
löin varhaiskasvatusoikeuden laajuus on lähtökohtaisesti 20
tuntia viikossa.

o Työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva tai mää-
räaikainen työsuhde.

o Lyhytkestoinen työttömyys ei aiheuttaisi kokopäiväisen
varhaiskasvatuspaikan menettämistä vaan varhaiskasvatuslain
mukaisesti varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden
kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Tämä osaltaan
kannustaa aktiiviseen uuteen työhön hakeutumiseen 2 kk ai-
kana.

- Jos kaikki lapsen huoltajat opiskelevat päätoimisesti (opinnoista
riippuen opintojen tutkintotavoitteisuus tai opintojen laajuus tai
työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu).

- Jos huoltajat toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä (omais-
hoitajat ja freelancer-toimittajat sekä –taiteilijat).

- Huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllisty-
mistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai
muun vastaavan syyn vuoksi (työnhakuvalmennusta, uravalmen-
nusta, kokeilua, työvoimakoulutusta ja työttömyysetuudella tuet-
tua työnhakijan omaehtoista opiskelua, kuntouttavaa työtoimintaa
tai ammatinvalinta- ja uraohjaus).

- Laajempi varhaiskasvatus on tarpeen, kun
· lapsen kehityksen tai tuen tarpeen takia (lapsella voisi olla tu-

en tarvetta fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän, so-
siaalisen tai muun vastaavan kehityksen tai oppimisen osa-
alueella esimerkiksi lapsen kouluvalmiuksien tai sosiaalisten
ryhmässä toimimisen taitojen harjaannuttaminen),

· perheen olosuhteiden takia (esimerkiksi huoltajan psyykkinen
tai fyysinen terveydellinen tilanne, huoltajien päihteiden käyt-
tö tai vastaava, perheeseen syntyy samalla kertaa useampi
lapsi, keskonen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi,

· se on lapsen edun mukaista (esimerkiksi maahanmuuttajalap-
set, jolloin laajempi oikeus voisi tukea lapsen kielellistä kehi-
tystä, ystävyyssuhteiden kehitystä ja lapsen ja perheen kotou-
tumista tai perheen ongelmien ennaltaehkäiseminen).
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Olennaista on, että varhaiskasvatusoikeuden laajempaa tarvetta harkitaan
laajasti lapsen ja perheen kokonaistilanne huomioiden leimaamatta tai
syyllistämättä lasta ja perhettä sekä säilyttäen varhaiskasvatuspalvelujen
aseman yhtenä keskeisenä ehkäisevän lastensuojelun muotona painottaen
lapsen etua.

Esiopetusikäiset lapset
Laajempaa varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu pe-
rusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen. Esiope-
tusikäisillä lapsilla 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus tarkoittaa viikoittais-
ta esiopetusaikaa, joka on 4 tuntia päivässä ja yhteensä 20 tuntia viikos-
sa. Esiopetusikäisille lapsille varhaiskasvatusta eli esiopetuksen ns. täy-
dentävää päivähoitoa on kuitenkin järjestettävä, mikäli lapsella on oikeus
laajempaan varhaiskasvatukseen kuin 20 tuntia viikossa.  (Varhaiskasva-
tuslaki 11 b §)

Varhaiskasvatusoikeuden laajuuden neuvonta, palveluohjaus ja
keskustelu yhteistyössä huoltajien kanssa
Arvioitaessa lapselle laajempaa varhaiskasvatusoikeutta (yli 20 tuntia
viikossa) toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa kasvatuskumppanuutta
vaalien. Tällöin varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen etu määrittelee
ensisijaisesti laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen. Tapauskohtaisesti
on arvioitava, mitä selvitystä asian ratkaisemiseksi tarvitaan. Laajemman
varhaiskasvatuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti perheen olosuh-
teiden perusteella ja oikeuden laajuuden tulee mukautua lapsen ja per-
heen elämäntilanteiden ja tosiasiallisten tarpeiden mukaan.  Lapsen var-
haiskasvatusoikeuden laajuus vahvistetaan kunnan päätöksellä.  Tilapäi-
sissä ja yllättävissä tilanteissa lapselle tarjottaisiin varhaiskasvatusta tar-
peen mukaan joustavasti yli mainitun päätöksen mukaisen tuntimäärän.
Varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva päätös päivitetään tarvittaes-
sa perheen elämäntilanteen muuttuessa.

Varhaiskasvatusoikeuden laajuuden arvioinnissa on huomioitava myös
tarvittavat matka-ajat varhaiskasvatuspaikan, kodin ja työmatkan välillä.
Varhaiskasvatusta olisi edelleen järjestettävä 2 momentin mukaisesti 2
kk ajan momentissa mainitun tilanteen päätyttyä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjänä kunnalla on perustelluista syistä mah-
dollisuus pyytää todistukset ja dokumentit lapsen huoltajilta laajemman
varhaiskasvatusoikeuden edellytyksistä (Varhaiskasvatuslaki 11 a§ 5
mom). Kunta voi perustellusta syystä (esimerkiksi, kun käsitykset var-
haiskasvatuksen laajuudesta ovat kunnalla ja perheellä erilaiset) edellyt-
tää tarvittavan selvityksen esittämistä esimerkiksi sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnot. Laajempaan var-
haiskasvatusoikeuteen edellytettävien lausuntojen hankkiminen on kui-
tenkin toissijainen vaihtoehto, ei siis lähtökohtaisesti pysyvä tai jatkuva
toimintatapa. Lapsen huoltajien tulee ilmoitta kunnalle varhaiskasvatus-
oikeuden laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista olennaisista
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muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon. Varhaiskasvatusoikeuden
laajuus tarkistetaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Laissa esitetään, että kunnan varhaiskasvatushenkilöstöllä ei voida kat-
soa olevan edellytyksiä eikä resursseja arvioida opiskelun, yrittäjyyden
tai oman työn pää- tai sivutoimisuutta, vaan tältä osin tulisi tarvittaessa
tukeutua ulkopuoliseen arvioon, esimerkiksi työ- ja elinkeinoviranomai-
sen työttömyysturvalain mukaisesti antamaan työvoimapoliittiseen lau-
suntoon.
Varhaiskasvatuslain14 a §:ssä todetaan, että kaksikielisessä kunnassa
päivähoito järjestetään kunnan molemmilla kielillä. Kaksikielisessä kun-
nassa palvelua tulee järjestää ensisijaisesti lapsen äidinkielen mukaan jo-
ko suomeksi tai ruotsiksi. Varhaiskasvatuksen lakisääteisenä tehtävänä
on tukea lapsen oman kielen kehittymistä. Lapselle vieraan kielen opetus
osana varhaiskasvatusta on kunnalle vapaaehtoista.

Varhaiskasvatusoikeus 20 tuntia viikossa tai laajan varhaiskasva-
tusoikeuden muuttuminen 20 tuntiin viikossa

Lähtökohtaisesti, varhaiskasvatusoikeuden laajuuden tulee mukautua
perheen tapauskohtaisiin olosuhteisiin. Lapsen varhaiskasvatusoikeus on
20 tuntia viikossa seuraavissa tilanteissa tai muuttuu laajasta varhaiskas-
vatusoikeudesta 20 tuntiin viikossa seuraavasti:

- Lapsen huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta
lasta ja hänelle voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoi-
tettua äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista van-
hempainrahaa.

- Huoltaja saa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta an-
netussa laissa (1128/1996) tarkoitettua kotihoidon tukea.

- Huoltaja on työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitetulla hoitova-
paalla.

- Huoltaja on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
(304/2003), valtion virkamieslain (750/1994) tai kirkkolain
(1054/1993) tarkoittamalla virkavapaalla lapsen hoitamiseksi.

- Huoltajan jäädessä eläkkeelle riippumatta siitä, minkä lain
mukaisesta eläkkeestä on kyse ja onko kyse kansaneläkkeestä
vai työeläkkeestä.

- Huoltaja on vuorottelu- ja virkavapaalla, virantoimituksesta
pidätetty tai lomautettu tai irtisanottu siten, ettei hänellä ole
työntekovelvoitetta

- Työttömyysturvalain mukaisesti, jos henkilö osallistuu pal-
katta tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai
tavanomaiseen talkootyöhön tai työskentelee palkatta yrityk-
sessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuh-
teessa tai yritystoimintana, sillä kyse ei ole työsuhteesta.

Mikäli huoltaja on tilapäisesti luonnehdittavassa työssäolojaksolla, 2 kk
aikaraja ei alkaisi alusta. Tämä tarkoittaa, että vanhemman tai muun
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huoltajan tilapäisten työssäolojaksojen aikana lapsi saisi joustavasti var-
haiskasvatusta tarvitsemassaan laajuudessa.

Arvioitaessa rajatumpaa tai laajempaa varhaiskasvatusoikeutta kunnan
tulee antaa lapsen vanhemmille tai muille huoltajille neuvontaa ja oh-
jausta heidän valintojensa ja päätöksentekonsa tueksi sekä yhteistyössä
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa kartoitettava vaihtoeh-
toja ja pyrittävä löytämään kullekin asiakkaalle tämän tarpeiden mukai-
set palvelut. Kunnan tulee tarvittaessa pyytää asiakasta täydentämään
hakemustaan. Kaikille samanlaisessa asemassa oleville on kunnan tarjot-
tava yhtäläinen mahdollisuus saada laissa säädettyä laajempaa varhais-
kasvatusta.

Edellä mainituissa muuttuneissa tilanteissa laajemman varhaiskasvatus-
oikeuden supistuessa 20 tuntiin viikossa, varhaiskasvatuslaki edellyttää,
että päivähoitopaikka ei saa vaihtua toiseen päiväkotiin ilman vanhem-
pien suostumusta. Tarkoituksenmukaista on, että lapsi saa jatkaa hänelle
tutussa varhaiskasvatusympäristössä. Sen sijaan saman päiväkodin sisäl-
lä muutokset lapsiryhmästä toiseen on mahdollista tehdä. Säännös ei estä
tarpeellista varhaiskasvatusryhmien ja yksikköjen uudelleenorganisoin-
tia.

Perhepäivähoitajalla tai ryhmäperhepäivähoidossa lapsen oikeus samaan
paikkaan olisi säilytettävä mahdollisuuksien mukaan, mikäli laajempi
varhaiskasvatusoikeus supistuu 20 tuntiin viikossa tai toisinpäin.

Lasten määristä perhepäivähoitajaa kohden on säädetty päivähoitoase-
tuksen 8 §:ssä. Käytännössä etenkin omassa kodissaan toimivan perhe-
päivähoitajan palkkaan ja korvauksiin vaikuttaa, kuinka monta lasta ja
minkä verran he ovat hoitajilla varhaiskasvatuksessa. Perhepäivähoidos-
sa olevalle lapselle sama hoitopaikka on pyrittävä säilyttämään perhe-
päivähoidossa, mikäli laajempi varhaiskasvatusoikeus supistuu 20 tuntiin
viikossa tai toisinpäin. Kuitenkin tarvittavissa tilanteissa lapsi siirrettäi-
siin varhaiskasvatusoikeuden supistuessa perhepäivähoidosta esimerkiksi
päiväkotiin.

Varhaiskasvatukseen ottamisesta ja varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta
tehdään hallintopäätös, jonka tekee laissa määritelty viranhaltija. Var-
haiskasvatuslain 30 a ja 31 §:ssä säädetään muutoksenhausta varhaiskas-
vatukseen ottamista koskevaan päätökseen. Päätöksestä saa mainittujen
pykälien mukaisesti hakea oikaisua tai valittaa myös siltä osin, kuin se
koskee varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Muutoksenhakuoikeus koskee
myös päätöstä, jolla varhaiskasvatusoikeuden laajuutta myöhemmin
muutetaan.
Kun lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta arvioidaan, tarkastellaan
tilannetta niiden lapsen huoltajien osalta, jotka asuvat lapsen kanssa.
Lapsen huoltajien asuessa erillään etenkin niin kutsutun jaetun asumisen
tilanteissa, lapsen varhaiskasvatuksen tarvetta voidaan joutua arvioimaan
erikseen kunkin huoltajan osalta.



SIUNTION KUNTA PÖYTÄKIRJAOTE
Sivistyslautakunta 16.3.2016

§ 26

Otteen oikeaksi todistaa

Siuntio

Nimi
virka-asema

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 tuntia viikossa kaikille siuntio-
laisille lapsille 1.8.2016
Siuntion kunnan valtiolta saama valtionosuus vähenee joka tapauksessa,
rajasi kunta lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta tai ei. Mikäli kunta
ei rajaa, varhaiskasvatuksen kustannukset tulee painottumaan entistä
enemmän verovaroilla saatuihin tuloihin sekä asiakasmaksuihin. Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat maksuperusteet ja hintojen
muutokset 1.8.2016 alkaen tuodaan sivistyslautakunnan käsittelyyn ke-
vään aikana.

Siuntion varhaiskasvatuksessa on 322 lasta kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa ja 55 lasta yksityisessä päivähoidossa joko kunnan sisällä tai
kuntarajojen ulkopuolella (2.3.2016 tilanne). Esiopetuksen kevään 2016
hakutietojen mukaan elokuussa 2016 Siuntiossa aloittaa 94 esiope-
tusikäistä lasta (2.3.2016). Esiopetuspaikat ovat Päivärinteen esiopetus,
Toukolan esiopetus ja Svenska Förskolan.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 tuntia viikossa tarkoittaa esiope-
tusikäisille lapsille esiopetusaikaa, eli 4 tuntia päivässä. Niiden lasten
osalta, jotka ovat hakeneet myös täydentävää päivähoitoa, tulee yhteis-
työssä huoltajien kanssa käydä neuvottelut ja tiedustelut, keillä on tarvet-
ta laajempaa varhaiskasvatukseen 1.8.2016 lähtien eli yli 20 tuntia vii-
kossa, jonka laki edellyttää.

Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa laaditaan uusien asiakkaiden
kanssa päivähoidon alussa syksyllä 2015 muokattu uusi palvelusopimus
ja nykyisten asiakkaiden kanssa tarkistetaan palvelusopimus vähintään
kerran vuodessa. Subjektiivisen päivähoidon ollessa 20 tuntia jokaiselle
lain mukaisesti oikeutetulle siuntiolaiselle lapselle, varhaiskasvatuksen
laajuus tarkistetaan jokaisen perheen kohdalla kasvatuskumppanuutta
vaalien joko alle tai yli 20 tuntia viikossa. Myös palvelusopimukseen kir-
jataan varhaiskasvatuksen tarve (alle tai yli 20 tuntia viikossa).

Siuntion kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (päiväkodit ja perhepäivä-
hoito suomen- ja ruotsinkielisenä) on yhteensä 15 lasta, jotka olisivat
1.8.2016 alkaen lain mukaan oikeutettuja korkeintaan 20 tuntiin varhais-
kasvatukseen viikossa, mikäli ovat elokuussa edelleen kunnan asiakkaa-
na (7.3.2016 tilanne). Tämä tarkoittaa, että nykyisistä kunnan varhais-
kasvatuksessa olevista lapsista subjektiivisen päivähoidon rajaus 20 tun-
tiin viikossa koskisi n. 5 % asiakkaista.

Varhaiskasvatuslaajuuden rajoittamisen seurauksena ei voida sijoittaa
kahta lasta samalla paikalle (esim. aamupäivä ja iltapäivä), koska lapsen
varhaiskasvatusoikeuden muuttuessa sama hoitopaikka pitää säilyä. Uu-
dessa asiakasmaksulaissa, joka astuu voimaan 1.8.2016, esitetään, että 20
tunnin viikoittainen varhaiskasvatusaika olisi korkeintaan 60 % kokoai-
kaisesta päivähoitomaksusta.
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Siuntion kunnassa toimii kolme yksityistä varhaiskasvatuksen palvelun-
tuottajaa; päiväkoti Svahlohill (kaksikielinen), Junibacken leksola (ruot-
sinkielinen) ja Peltoniemen päivähoito (kaksikielinen). Yhteistyötapaa-
misessa (4.3.2016) saatujen tietojen mukaan heillä on tällä hetkellä yh-
teensä muutama asiakas, joita varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 20
tuntiin viikossa koskisi.

Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5. § 35. kohdan mu-
kaan sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää muista tehtäväalueensa
lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävässä ole siirretty pää-
tösvalta jaostoille tai viranhaltijalle.

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela, puh.
09 260 611, s-posti: etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

1) Siuntion kunnassa tarjotaan 1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslain
mukaisia palveluita vähintään 20 tuntia viikossa huomioiden laissa
määritellyt lapsen ja hänen huoltajiensa yksilölliset oikeudet ja tar-
peet

2) Koska varhaiskasvatuslain muutokset koskevat myös yksityistä var-
haiskasvatusta, edellytetään Siuntion kunnan rahallisesti tukemien
yksityisten päivähoidon tuottajien sekä kunnassa toimivien sekä
Siuntion kuntarajojen ulkopuolella sijaitsevien osalta varhaiskasva-
tuslain noudattamista sekä seuraavaa:

a) Suositellaan, että yksityiset palveluntuottajat noudattavat kunnan
tekemiä linjauksia, jotta turvataan mahdollisimman yhdenvertai-
nen varhaiskasvatus kaikille lapsille

b) Kunta tekee päätöksen siuntiolaisen lapsen varhaiskasvatusoi-
keuden laajuudesta niissä tilanteissa, joissa laajempi (yli 20 h
viikossa) varhaiskasvatusoikeus on tarpeen lapsen kehityksen,
tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin
lapsen edun mukaista.

c) Mikäli lapsella ei ole oikeutta 20 tuntia laajempaa varhaiskasva-
tukseen, maksaa perhe itse haluamansa mahdollisen lisäpalvelun.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.


