
Lapsi oppii oman käyttäytymisensä säätelyä vain  
sopivasti kuormittuneena

Pienten lasten oikeuksien toteutuminen varhaiskasvatuksessa riippuu aikuisten toiminnasta. 
Miten lasten oikeudet toteutuvat Suomessa, jossa on käytössä keskeneräinen varhaiskasva-
tuslaki?

”Elokuussa 2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki jäi sisällöltään puolitiehen. Se ei mie-
lestämme vielä ohjaa riittävästi laadukkaan, monipuolisen ja sisällöllisesti rikkaan varhaiskas-
vatuksen järjestämistä”, todetaan tänään julkaistussa teoksessa Lapsen oikeudet ja aikuisten 
vastuut varhaiskasvatuksessa. 

Suomessa poliittisena huolenaiheena on viime aikoina ollut lähinnä se, ettei varhaiskasvatusta 
käytetä liikaa, kun taas muualla Euroopassa kannustetaan osallistumaan varhaiskasvatukseen 
muun muassa kaikille lapsille tarjottavalla maksuttomalla osa-aikaisella varhaiskasvatuksella.

Tekijöiden mukaan Suomessa onkin paljon vanhakantaisia käsityksiä varhaiskasvatuksesta. 
”Monet pitävät varhaiskasvatusta edelleen vain vanhempien työn ja perheen yhteensovitta-
misen välineenä. Varhaiskasvatus on kuitenkin paljon muuta. Varhaiskasvatus edistää lasten 
hyvinvointia, kehitystä ja oppimista”, he toteavat uutuuskirjassa.
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Oikeudenmukainen varhaiskasvatus vaatii yhteistyötä päiväkodin, vanhempien ja useiden 
muiden tahojen välillä. Vanhemmilla on viime kädessä tärkeä tehtävä lapsensa varhaiskasva-
tuksen laadun ja lainmukaisuuden valvojina. ”Vanhemman pää voi kuitenkin helposti mennä 
sekaisin selvittäessä, millaiseen varhaiskasvatukseen hänen lapsensa on oikeutettu. Haluam-
me tässä teoksessa avata erilaisia vaihtoehtoja ja selvittää, kuinka vanhempien sekä päiväko-
din henkilöstön tulisi toimia, jotta lapsen etu toteutuisi parhaiten”. 

Lapset oikeudet ja aikuiset vastuut varhaiskasvatuksessa  
-teoksen ovat kirjoittaneet seuraavat asiantuntijat: 

Nina Lahtinen toimii OAJ:ssä kehittämispäällikkönä  
päävastuualueenaan lainsäädännön kehittäminen. 

Ritva Semi on OAJ:n erityisasiantuntija, jonka vastuualueena  
on varhaiskasvatus kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Hanna Heinonen toimii Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtajana. 

Kaisu Muuronen toimii Lastensuojelun keskusliitossa erityisasiantuntijana  
vastuualueenaan varhaiskasvatus sekä lapsi- ja perhepolitiikan kysymykset. 

Esa Iivonen toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitossa johtavana asiantuntijana  
vastuualueenaan lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja lasten oikeuksien edistäminen. 

Ulla Siimes on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja. 

Merja Korhonen työskentelee Suomen Vanhempainliitossa varhaiskasvatuksen asiantuntijana. 


