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Eduskunta 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

 

Suomen lähi- ja perushoitajaliito SuPer ry:n lausunto lasten päivähoitolain ja siihen 

liittyvien lakien muuttamisesta    
   

 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry pitää varhaiskasvatukseen liittyvää lainsäädännön 
uudistamista tarpeellisena. Nyt esitetyt lakimuutokset eivät aiheudu varhaiskasvatussektorin 
lainsäädännön uudistamistarpeesta, vaan näiden muutosesitysten taustalla on päivähoidon 
siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Esitetyt lainsäädäntömuutokset 
ovat tästä johtuen lähinnä teknisluonteisia ja niillä ei ole suurta vaikutusta lasten 
päivähoidon toteutumiseen. 
 
Lakiesityksessä on todettu se, että päivähoidossa lasten ryhmäkoot ovat liian suuria. Tämä 
sama on todettu myös SuPerin tekemissä kyselyissä. Ryhmäkokojen pienentäminen olisi 
näkemyksemme mukaan tärkein yksittäinen tekijä jolla voitaisiin parantaa  
varhaiskasvatuksen laatua, hoitohenkilöstön jaksamista sekä se laskisi myös korjaavien 
kustannusten määrää tulevina vuosina. Mikäli ryhmäkokoja ei saada pienemmiksi, niin silloin 
lasten häiriökäyttäytyminen tulee lisääntymään ja mm. lasten huostaanottoihin liittyvät 
kustannukset tulevat tältä osin kasvamaan. 
 
Hyvään lasten päivähoitoon liittyy oleellisesti se, että sitä pystytään valvomaan tehokkaasti. 
SuPer ry pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä 
aluehallintovirastojen resursseja vahvistetaan. Mikäli valtionhallinnon tuottavuusohjelman 
tai jonkun muun päätöksen perusteella valvontaorganisaatioille ei pystytä turvaamaan 
todellisia toimintaedellytyksiä, niin se tulee näkymään mm. erittäin suurina ryhmäkokoina ja 
heikkona varhaiskasvatuksen laatuna.  
 
Hyvä nyt esitettävä lainsäädäntömuutos on se, että yksityisen päivähoidon tuottajan on 
tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista 
lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle (Lasten päivähoidosta annetun lain 
muuttamisesta 28§). 
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry pitää tärkeänä, että tulevissa varhaiskasvatukseen 
liittyvissä lainsäädäntömuutoksissa otettaisiin huomioon varhaiskasvatussektorilla toimiva 



 

henkilöstö ja alalla toimivan henkilöstön etujärjestöt. Lisäksi tulevissa lainsäädäntömuu-
toksissa tulisi huomioida kasvatusalan ammattilaisten näkökulma. Mikäli em. toimijoiden 
näkemyksiä ei huomioida riittävästi, niin silloin on vaarana se, että lasten päivähoidon 
toimintamallit rakentuvat tavalla, joka ei tule ottamaan riittävästi huomioon 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja henkilöstön jaksamiseen liittyviä tekijöitä.   

 

 
 
SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen 
tutkinnon suorittanutta, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
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