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• Mistä valtuustoaloite on tehty?

• Mikä LAVA tai Lapsivaikutusten 

arviointi?

• Keskustelua
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Varhaiskasvatuksen tulevaisuus –

ajankohtaisia asioita

3

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasmaksulain muutokset
- maksutulojen väheneminen
- osallistumisasteen lisääminen
- hoitopaikkojen lisätarve

5-vuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus, pilotointi

- maksutulojen väheneminen
- osallistumisasteen lisääminen
- hoitopaikkojen lisätarve

Uusi 
varhaiskasvatuslaki

Palveluverkko
- investoinnit

- kunnalliset ja yksityiset palvelut
- hoitopaikkojen lisätarve

Subjektiivisen 
varhaiskasvatusoikeuden 
lapsivaikutusten arviointi

Hoitoaikaperusteinen 
maksujärjestelmä

Sivistyslautakunnan 
iltakoulu toukokuussa,

TA 2019 Perhepäivähoidon 
kehittämishanke



Päätöksenteon prosessi tähän 

saakka
• Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloitetta subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta: 

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=952259&version=1

- Kaupunginvaltuusto 27.11. tiedoksi

- Kaupunginhallitus 9.11. 

- Sivistyslautakunta 20.9., 25.10. Asian valmistelijana Tarja Ahlqvist.

• Viimeisin käsittely löytyy tämän linkin takaa liitteineen: 

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1009345

• Kaupunginhallituksessa päätettiin seuraavaa: ”Kaupunginhallitus saattaa edellä 

esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja edellyttää, että subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen palataan 31.5.2018 mennessä, kun 

laajempi lapsivaikutusten arviointi on laadittu sekä mm. varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista ja vuoden 2019 

talousarviovalmistelusta on saatu lisätietoa. Kaupunginhallitus ehdottaa 

kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet 

riittäviksi.
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Jyväskylä on UNICEF 

lapsiystävällinen kunta

• Lapsiystävällisyys tarkoittaa UNICEFin mukaan sitä, että lapsen 

oikeudet toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että:

– Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan 

asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet 

osallistua.

– Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä 

omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus 

riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

– Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria 

rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa 

lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.
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Mikä LAVA?

”Päätöksen vaikutukset lapsen oikeuksien 

toteutumiseen ja lasten hyvinvointiin”

• Unicefin lapsen oikeudet -materiaalipankki: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

• Lapsen oikeuksien sopimus: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/LOS_A5fi.pdf

• Unicefin lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa: 
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Vaikuttaminen/Lapsivaikutusten+arviointi+A4.pdf

• Jyväskylän kaupungin esikoinen: Lapsivaikutusten arviointi. 

Valtuustoaloite: Pienituloisten perheiden iltapäivätoiminnan 

toimintamaksujen alentaminen: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=989472&version=1
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Keskustelu
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MILLAISIA VAIKUTUKSIA LAPSEN 

OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEEN JA LASTEN 

HYVINVOINTIIN?

• Subjektiivista 

varhaiskasvatusoikeutta 

on rajattu

• Subjektiivinen 

varhaiskasvatusoikeus on 

rajaamaton
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