
Tietoa varhaiskasvatuslain muutoksesta ja vaikutuksista 

varhaiskasvatuspalveluihin 

 

Salon kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan ma 7.3.2016 17§ varhaiskasvatuslain 

täytäntöönpanosta seuraavaa: Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen rajoitetaan 20 tuntiin 

viikossa laissa määritellyissä tapauksissa 1.8.2016 alkaen ja lapsen osallistuessa perusopetuslaissa 

tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään 1.8.2016 alkaen 

osa-aikaisesti vain, mikäli lapsella on laissa säädetty oikeus säädettyä (20 tuntia viikossa) 

laajempaan varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset 

varhaiskasvatuksen toiminta-ajat. Salossa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalla lapsella 

on mahdollisuus osallistua joko osapäiväiseen (4 t/pv 5 pv/vko) tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen (2-

2,5 pv/vko). 

 Huoltajan/huoltajien ollessa päätoimisesti työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan 
perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus. 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. 

 Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa sen ajan päätyttyä, jolta maksetaan 
äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole 
järjestettävä aikana, jolta maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa 
isyysrahaa. 

 Laajennetun aukiolon ja vuorohoidon palveluita tarjotaan entiseen tapaan kaikille niille perheille, 
joiden lapsilla on huoltajan työstä/opiskelusta johtuva vuorohoidon tai laajennetun päivähoidon 
tarve. 

 Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapselle järjestetään 
kokopäiväistä varhaiskasvatusta jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden 
takia tarpeen, taikka muutoin lapsen edun mukaista. Edellä mainituilla perheillä ei ole oikeutta 
kotihoidontukeen. 

 Lapsen osallistuessa maksuttomaan esiopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään vain, mikäli 
lapsella on oikeus lain mukaiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. 

 Subjektiivisen varhaiskasvatuksen 20 t/vko piirissä olevien lasten huoltajat valitsevat hoidon 
järjestämistavan (4 t/pv, 5 pv/vko tai 2-2,5 pv/vko). Toiminta-ajan/-päivät päättää 
varhaiskasvatusyksikön esimies. 

 Huoltajien tulee ilmoittaa kunnalle varhaiskasvatusoikeuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista 
olennaisista muutoksista mahdollisimman pian. 

 Varhaiskasvatuksesta peritään maksu perheen tulojen, palvelutarpeen ja perhekoon mukaisesti. 

Kotona lastaan hoitavilla perheillä on edelleen mahdollisuus osallistua avoimen päiväkodin 

toimintaan tai hakea 1-3 krt viikossa kokoontuviin avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin. 

Toimintaa ohjaa koulutettu lastentarhanopettaja ja toiminta on tavoitteellista varhaiskasvatusta. 

 



Miten voin vaikuttaa huoltajana siihen, että lapseni saa tarvitsemansa varhaiskasvatuksen 

palvelun? 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten kohdalla ilmoitus tehdään suoraan 

varhaiskasvatusyksikköön. Uusien asiakkaiden kohdalla varhaiskasvatuksen palveluohjaus ottaa 

yhteyttä huoltajaan sen jälkeen, kun hän on täyttänyt sähköisen päivähoitohakemuksen ja yhdessä 

tarkastellaan lapsen varhaiskasvatuksen laajuus. 

 


