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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

 

Viite: opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen 
yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 
varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä. 
Asetuksessa säädettäisiin yksityisen perhepäivähoitajan osalta ilmoitusmenettelyssä 
toimitettavista liitteistä sekä yksityisen päiväkotitoiminnan osalta lupamenettelyssä 
toimitettavista liitteistä.  
 
Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten, että yksityisen päiväkotitoiminnan 
harjoittamisesta tulee luvanvaraista 1.1.2023 lukien (laki 326/2022). Yksityinen 
perhepäivähoito säilyy edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä.  
Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2023. 
 
Asetuksen mukaan vaadittaisiin seuraavat liitteet:  
 
Lupahakemukseen / ilmoitukseen on liitettävä:  
1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä 
taikka muu vastaava selvitys; 
2) kaupparekisteriote ja yhdistyslain (503/1989) mukaisesti rekisteröityjen yhdistysten 
ollessa kyseessä myös yhdistysrekisteriote;  
3) todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä; 
4) todistus ulosottorekisteristä;  
5) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma;  
6) jäljennös päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon vastuuhenkilön 
tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä  
7) jäljennös luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-
asetus) 30 artiklan mukaisesta käsittelyselosteesta, siltä osin kuin se koskee 
varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua toimintaa.  
 
Lisäksi; päiväkotitoiminnan aloittamista koskevaan lupahakemukseen tai 
perhepäivähoitoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä poistumisturvallisuusselvitys 
ympärivuorokautisessa toiminnassa. 
 
Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että esitetty lista liitteistä on kattava ja riittävä. 
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Yleisesti emme pidä tarkoituksenmukaisena tai lasten tasavertaisena kohteluna, että 
jatkossa maassamme on varhaiskasvatuksen alalla juridisesti kolmella eri tavalla 
toimivia ja valvottuja tahoja; 
 

• julkinen päiväkotitoiminta, jolla ei ole lupa- eikä ilmoitusmenettelyä eikä se siten 
ole ennakollisen valvonnan piirissä tai valvontaviranomaisten systemaattisesti 
valvomaa. Ei lakisääteistä omavalvontavelvollisuutta. 

• yksityinen varhaiskasvatus, jota koskee hyvin yksityiskohtainen lupamenettely 
sekä lupaviranomaisen ennakollinen valvonta, sijaintikuntien systemaattinen 
valvonta ja valvontaviranomaisten systemaattinen lupien kautta tapahtuva 
valvonta (esim. ilmoitukset muutoksista toiminnassa jne.). Varhaiskasvatuslaki 
(48 §) määrää vain yksityisen tuottajan velvollisuudesta laatia 
omavalvontasuunnitelma  

• perhepäivähoitotoiminta, jota koskee ilmoitusmenettely ja siihen liittyen lähinnä 
kuntien valvonta 

 
Lisäksi huomioon tulee ottaa, että palvelusetelillä tapahtuvaa toimintaa ohjataan erittäin 
yksityiskohtaisesti kuntien päättämien palveluseteleiden sääntökirjojen kautta. 
Palvelusetelillä tapahtuva toiminta muodostaa tällä hetkellä n. 60 % yksityisestä 
varhaiskasvatustoiminnasta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko 
varhaiskasvatuspalvelusta on noin 20 %:n luokkaa ja kuntien oman toiminnan ja kuntien 
kautta hoidetun perhepäivähoidon osuus on yhteensä hieman yli 80 %:n luokkaa. 
 
Lisäksi Hyvinvointiala HALI ry esittää huolensa siitä, että uusi lupamenettely voi 
kokonaisuutenaan viivästyttää yksityisten päiväkotien toiminnan käynnistämistä 
lupahallinnon viiveiden vuoksi (toimilupa ja rakennuslupa). Tästä voi aiheutua haittaa 
kunnille ja palveluita käyttäville perheille. 

Lisätiedot, johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, puhelin 0400 436438. 

 

Ulla-Maija Rajakangas 
Toimitusjohtaja 
Hyvinvointiala HALI ry 
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Vastaukset lausuntopalvelu.fi:n kysymyksiin 
 
Onko asetusehdotus mielestänne toimiva ja ovatko muutokset 
asianmukaisia? 
 
Hyvinvointiala HALI ei ole pitänyt siirtymistä lupajärjestelmään kovinkaan 
tarkoituksenmukaisena, sillä nykyinen ilmoitusmenettely on osoittautunut 
käytännössä varsin riittäväksi ja toimivaksi. Liittomme on painottanut sitä, että 
lupa- ja ilmoitusmenettelyiden tulee olla sen tasoisia kuin laadukas toiminta 
edellyttää ja että julkiset kustannukset pyritään minimoimaan. Asetuksessa 
vaadittavaksi esitetyt liitteet vastaavat nykyisessä ilmoitusmenettelyssä 
käytettäviä liitteitä ja ovat sinällään riittävät. Laatuun kohdistuvat vaatimukset 
tulisi aina kohdistaa itse palveluun eikä palveluntuottajatahoon; siksi vastaavat 
menettelyt tulisi koskea myös julkista varhaiskasvatuspalvelua sekä kuntien 
perhepäivähoitoa. 
 
Onko asetusehdotukeen täydennettävää? 
 
Hyvinvointiala HALI ry:llä ei ole täydennettävää asetusehdotukseen. 
 
 
 

 

 

 

 

 


