MUUTOKSIA VARHAISKASVATUSLAKIIN 1.8.2016 ALKAEN
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa
kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostetaan
lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Hyvä varhaiskasvatus toteutuu yhdessä perheiden ja lasten kanssa. Laissa säädetään lasten ja
vanhempienkin mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan. Lapsen mielipide ja toivomukset otetaan
huomioon suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen varhaiskasvatusta, ja vastaavasti lapsen vanhemmille ja muille
huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Kaikki tahot haluavat lapsille hyvää
lapsuutta ja laadukasta varhaiskasvatusta. Uuden varhaiskasvatuslain peruslähtökohtana on ja jatkossakin tulee olla lapsen edun ja
oikeuksien toteutuminen ja paikallisten olosuhteiden huomioonottaminen.

Muutoksia lapsen varhaiskasvatusoikeuteen:










Jokaiselle lapsella jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20h/viikossa. Lapsella on lisäksi oikeus 20h/vk laajempaan
varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin on tarpeellista laissa mainittujen syiden vuoksi
Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti
taikka opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä
varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin
hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle
Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen
olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edunmukaista
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien on kunnan päättämin määräajoin esitettävä selvitys 20h/vk laajemman
varhaiskasvatuksen edellytyksistä. Lisäksi kunta voi perustellusta syystä muulloinkin edellyttää mainitun selvityksen
esittämistä.
Kunnan on tarjottava 11a §:n 1 momentissa tarkoitetun varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle mahdollisuus
osallistua lapsen vanhempien tai muiden huoltajien päätöksen mukaisesti joko osapäiväiseen tai osa-viikkoiseen
varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai
perusopetukseen. Varhaiskasvatusta on tällöin kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 11 a §:n 1
momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen
(Eduskunta on 15.12.2015 hyväksynyt esitetyt muutokset varhaiskasvatusoikeuteen. 11a § ja 11b § Laki varhaiskasvatuslain
muuttamisesta)

Muutoksia päiväkotien henkilöstömitoitukseen 1.8.2016 alkaen:




Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2015 asetusmuutoksen, jolla muutetaan päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden
lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta
Nykyisen seitsemän lapsen (1:7) sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa
lasta kohden (1:8)
Alle 3-vuotiaiden lasten henkilöstömitoitus (1:4) ei muutu

Muhoksella:




Jokaisen varhaiskasvatuksessa jatkavan lapsen perheen tiedot tarkistetaan touko-kesäkuussa 2016 yksiköistä jaettavalla
lomakkeella
Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen: kun huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti eikä
nykyiseen tilanteeseen tule muutosta, palvelu jatkuu ennallaan
Oikeus enintään 20 h /vk järjestettävään varhaiskasvatukseen: huoltajien kanssa keskustellaan varhaiskasvatuksen
toteutumistavasta. Päiväkodeissa pyritään tarjoamaan joko osapäiväistä (4h/pv) tai osaviikkoista (8+8+4 h/pv) ja
perhepäivähoidossa osaviikkoista (8+8+4h/pv) varhaiskasvatusta huoltajien toiveet huomioiden (lomake*)

















20 tuntia/viikossa järjestetään kahdella vaihtoehtoisella tavalla osapäiväisesti 4h/pv tai
osaviikkoisesti 2,5pv/vk. Kunta voi päättää säännöllisen toiminta-ajan viikonpäivän ja kellonajan
tarkkuudella
Huoltajien kanssa keskustellaan toiveesta ja pyritään tarjoamaan joko osapäiväistä (4h/pv) tai osaviikkoista 2,5 päivää/vk
(8h+8h+4h/pv) ja perhepäivähoidossa (8h+8h+4h/pv) varhaiskasvatusta vanhempien toiveet huomioiden
Osapäiväinen 4h/pv varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodeissa klo.8-12 tai klo.12-16
Osa-aikainen 2,5pv/vk varhaiskasvatus toteutetaan joko alkuviikosta (ma-ke) tai loppuviikosta (ke-pe). Toiminta-aika MA,
TI, TO ja PE klo.8-16 ja KE vuoroviikoin klo.8-12 ja 12-16
Vuorohoitoa tarjotaan edelleen niille perheille, joiden lapsilla on huoltajien/huoltajan työstä/opiskelusta johtuva jatketuntai vuorohoidon tarve
Harkinnanvarainen oikeus 20h/vk laajempaan varhaiskasvatukseen: kun huoltaja tai toinen huoltajista on kotona, on
perheellä perustellusta syystä mahdollisuus hakea lapselle laajempaa yli 20 h/ viikko varhaiskasvatusta. Huoltajat täyttävät
lomakkeen* ja hankkivat tarvittavat liitteet. Yksikön esimies käyhuoltajan kanssa keskustelun, jonka jälkeen asia käsitellään
varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimissä
Lapsen laajemman harkinnanvaraisen varhaiskasvatusoikeuden hakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimissä, johon kuuluvat varhaiskasvatuksen esimiehet ja erityisopettajat. Päätös valmistellaan kunnassa
määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Päätöksen laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta antaa yksikön toiminnasta
vastaava esimies. Laajempaa varhaiskasvatusoikeutta hakiessaan vanhemmat antavat selvityksen laajemman
varhaiskasvatustarpeen perusteluista (keskustelu, mahdollisen asiantuntijan esille tuomat asiat jne).
Varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva päätöstä tarkastellaan uudelleen perheen elämäntilanteen muuttuessa
Vanhemmat/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä muutoksista, joilla on vaikutusta varhaiskasvatustarpeen
laajuuteen. Varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta on perusteltua tarkistaa oikeuden laajuus vuosittain
Lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen
olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Perustelut /perusteet huoltajat antavat palveluntarpeen
tarpeen tarkastimisen yhteydessä *lomake
Palvelutarpeen muuttuessa oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa (ryhmän vaihdos voi olla mahdollinen) ja
mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa
Lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa on tavoitteena säännöllinen, päivittäinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

*Lomake palveluntarpeen tarkistamisesta toimitetaan yksikön toiminnasta vastaavalle johtajalle

Muhoksen kunta/ varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut| Asematie 14, PL 39, 91501 Muhos

| www.muhos.fi

