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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin lausunto koskien hallituksen esitystä 

eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n 

muuttamisesta 

 

 

Varhaiskasvatus on keskeinen lasten ja perheiden palvelu, jolla on myös yhteiskunnallinen 

merkitys. Työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollistaminen on keskeistä jatkuvuuden 

ja tulevaisuuden kannalta.  

 

SuPer pitää erittäin hyvänä muutosehdotusta. SuPer on edellisen kerran lausunut 

10.2.2016 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja pyytänyt kiinnittämän huomiota juuri 

keskituloisten lapsiperheiden asemaan asiakasmaksujen korotuspaineissa. Tämä 

muutosesitys parantaa erityisesti pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden asemaa. Ottaen 

huomioon arviot tänä vuonna syntyvästä pienimmästä ikäluokasta sitten nälkävuosien, 

SuPer pitää erityisen tervetulleena juuri monilapsisten perheiden sisaralennuksen 

kasvamista. 

 

SuPerissa uskotaan, että nämä nyt esitetyt muutokset toteutuessaan lisäävät 

varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, joka on hyvä muutos. 

 

Tämän yhden kannustinloukun purkautuessa asiakasmaksujen muutoksen myötä saadaan 

varmasti myös lisää pieni- ja keskituloisia hoitajia palaamaan nopeammin työelämään. 

Vaikutukset tulevat näkymään ainakin siinä, että hoitotyö saa lisää tekijöitä, lapset 

osallistuvat entistä varhemmin varhaiskasvatukseen, sosiaaliturvamenot pienenevät sekä 

verotulot kasvavat. 

 

Esityksen toteutuessa on kuitenkin huomioitava varhaiskasvatuksen riittävyys eli 

oikeanlaisten tilojen sekä varhaiskasvatushenkilöstön riittävyys. Tämä esitetty muutos ei 

saa kuitenkaan johtaa hallitsemattomaan varhaiskasvatuksen suosion nousuun turvallisen 

varhaiskasvatuksen kustannuksella. SuPer esittää varhaiskasvatuksen hallinnolle 

annettavaksi ohjetta, jossa otetaan lisääntyvä hoitopaikkojen tarve huomioon ja ryhmiä 

jätetään hieman vajaaksi 1.1.2018 lukien. Tähän varhaiskasvatuksen tulevaan suosion 

kasvuun ja arvioidun noin 6 000 lapsen lisäykseen hoitopaikoissa on varauduttava hyvin.  



 

Kuntien omia päätöksiä olla ottamatta kahdeksaa lasta yhtä koulutettua hoitajaa kohden 

on noudatettava ja siihen on oltava mahdollisuus jatkossakin. Lasten ja hoitohenkilöstön 

kannalta 1:7 on turvallisen ja laadukkaan toiminnan kannalta turvallisempi suhdeluku. 

 

SuPer arvioi toisin kuin esityksessä, että esitetyllä muutoksella on vaikutusta 

varhaiskasvatuksen henkilöstön asemaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrään 

lisäämiseen tulee varautua, jotta kaikki arvioilta 6 000 lasta pystytään 

tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti hoitamaan varhaiskasvatuksessa. 
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SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 

kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
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