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Laki
varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan varhaiskasvatuslain (36/1973) 5 ja 11 a §, sellaisina kuin ne ovat, 5 § laissa

451/1990 ja 11 a § laissa 580/2015, sekä
lisätään 11 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1290/1999, uusi 2 momentti seuraavas-

ti:

5 §
Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tulee olla tarvittava määrä 4 a §:ssä tarkoitettua

henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin päiväkodissa ja perhepäivähoidossa hoito- ja kas-
vatustehtävissä olevan henkilöstön sekä lasten välisestä henkilöstömitoituksesta, tilapäi-
sestä henkilöstömitoituksesta poikkeamisesta, erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien
lasten huomioon ottamisesta henkilöstömäärässä sekä henkilöstörakenteesta. Henkilöstö-
mitoituksesta voidaan säätää erikseen alle kolmevuotiaiden lasten sekä kolme vuotta täyt-
täneiden lasten osalta.

11 a §
Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen pe-

rusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia
viikossa kunnan järjestämässä 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa paikassa sen ajan
päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempain-
rahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä ai-
kana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua
äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväi-
sesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoi-
tetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat
omassa työssä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta on
edelleen järjestettävä tämän momentin mukaisesti kahden kuukauden ajan, paitsi jos lap-
sen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää
eläkkeelle.

Lapsella on lisäksi oikeus 1 momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen sii-
nä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen
tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kun-
toutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
HE 80/2015
SiVM 11/2015
EV 112/2015
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Lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen
lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen
edun mukaista.

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien on kunnan päättämin määräajoin esitettävä
selvitys 1 momentissa säädettyä laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä. Lisäksi
kunta voi perustellusta syystä muutoinkin edellyttää mainitun selvityksen esittämistä.
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tulee ilmoittaa kunnalle varhaiskasvatusoikeu-
den laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista olennaisista muutoksista viipymättä
saatuaan niistä tiedon.

Edellä 1—4 momentissa tarkoitetun lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka ei-
vät valitse kunnan järjestämää tämän pykälän mukaista varhaiskasvatuspaikkaa, on lapsen
muulla tavalla tapahtuvan hoidon tai varhaiskasvatuksen järjestämiseksi oikeus lasten ko-
tihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaiseen tukeen mainitus-
sa laissa tarkemmin säädettävällä tavalla.

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle tämän pykälän mu-
kaisen varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus määräajassa ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen
vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatukses-
sa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen aikana. Isyysraha-
jaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään
kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Oikeus samaan varhaiskasvatus-
paikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, jos lapsen
varhaiskasvatusaika muuttuu 1—4 momentissa säädetyllä tavalla.

Kunnan on tarjottava 1 momentissa tarkoitetun varhaiskasvatusoikeuden piirissä ole-
valle lapselle mahdollisuus osallistua lapsen vanhempien tai muiden huoltajien päätöksen
mukaisesti joko osapäiväiseen tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen. Kunta päättää lap-
sikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 7 momentissa tarkoi-
tetusta varhaiskasvatukseen hakemisesta sekä määräajoista, joiden kuluessa lapsen van-
hempien tai muiden huoltajien tulee hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa.

11 b §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Riippumatta siitä, mitä 11 a §:n 1 momentissa säädetään, varhaiskasvatusta ei ole jär-
jestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusope-
tukseen. Varhaiskasvatusta on tällöin kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella
on oikeus 11 a §:n 1 momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.
Kunta voi kumota ja päättää uudelleen ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollei-

den säännösten nojalla tehdyt 11 a §:n mukaista oikeutta koskevat 11 d §:ssä tarkoitetun
kunnan toimielimen tai sen alaisen viranhaltijan päätökset. Oikeus samaan varhaiskasva-
tuspaikkaan kuitenkin säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoi-
dossa, jos lapsen varhaiskasvatusaika tämän lain voimaan tullessa muuttuu 11 a §:n 1—4
momentissa säädetyllä tavalla.
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