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Varhaiskasvatuslakiin esitettävä tavoitteen muutos tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja
edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisesti on
kannatettava.
Ehdotuksen mukaan lapsella olisi lakisääteinen oikeus tarvitsemaansa tukeen ja
varhaiskasvatukseen tulisi kolmiportaisen tuen malli, mikä tukee vahvempaa jatkumoa esi- ja
perusopetukseen. Muutokset vahvistaisivat valtakunnallisesti lapsen tasavertaista oikeutta
kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen lapsen asuinkunnasta riippumatta, missä tähän
saakka on ollut paikallisesti vaihtelevia käytäntöjä.
SOSTE pitää ehdotettuja muutoksia tuen saamiseksi hyvinvointitalousinvestointina, mikä
edistää koulutuspolulla etenemistä ja tulevaisuuden hyvinvointia sekä edistää terveys- ja
hyvinvointierojen kaventumista. Tuen toteuttaminen inklusiivisesti edistää kokonaisvaltaista
hyvinvointiajattelua varhaiskasvatuksen kaikessa toiminnassa.
Kolmiportainen tuki
Uudessa pykälässä lapsella olisi oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai
hyvinvointinsa edellyttämää tukea heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen
perustoimintaa. Tuen tarpeen kasvaessa siirryttäisiin tehostettuun tukeen ja viimeisenä
tukimuotona olisi erityinen tuki, josta olisi tehtävä hallintopäätös.
SOSTE toteaa, että ehdotuksessa tulisi selkeämmin ilmetä ero tehostetun ja erityisen tuen
välillä. Jotta jokainen lapsi saa tarvittaessa oikeanlaista tukea, tulee tuen saatavuuden
kriteerien olla selkeät tulkinnanvaraisuuden välttämiseksi. Tarkempi määrittely tukee lapsen
etua ja vähentää alueellista eriarvoisuutta.
Henkilöstöresurssit
SOSTE toteaa, että tuen toteutuvuus on riippuvainen riittävästä ja osaavasta
henkilöstömäärästä, joka tulee varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiseksi
kaikille lapsille. Lakiluonnoksen 35 §:ssä ehdotetaan muutosta päiväkodin
henkilöstömitoitukseen. Sen mukaan, jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen lapsi
sekä viittaus tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevaan lapseen, olisi nämä otettava
huomioon lasten taikka henkilöstön lukumäärässä. SOSTE pitää ehdotusta perusteltuna.

