Varhaiskasvatuslakia uudistetaan parhaillaan. Lakiesityksessä ei
kuitenkaan ole kirjauksia lapselle varhaiskasvatuksessa annettavasta
tuesta. On välttämätöntä säätää tarkemmin siitä, miten lapsen tarvitsema tuki järjestetään, jotta jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen
tosiasiassa toteutuu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa tarvittava tuki
toteutuu hyvin vaihtelevasti. Kuntien väliset erot ovat huomattavia.

Perustuslakivaliokunta on 7.6.2018
ottanut kantaa varhaiskasvatuslain
uudistukseen ja nostanut lausunnossaan1
esille vammaisten ja erityistä tukea
tarvitsevien lasten oikeudet ja aseman
uudistuksessa. Valiokunta totesi lausunnossaan, että hallinnonalasiirron myötä muun
muassa vammaisen lapsen oikeuksien
kannalta keskeistä sosiaalihuoltoa koskevaa
lainsäädäntöä ei enää jatkossa sovelleta
varhaiskasvatukseen.
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On ongelmallista, että varhaiskasvatuslakiehdotukseen ei sisälly erityisiä
säännöksiä vammaisen tai muun erityisen
tuen tarpeessa olevan lapsen tukitoimien
järjestämisestä varhaiskasvatuksessa.
Valiokunnan mielestä laissa on säännösperustaisesti turvattava vammaisten lasten
yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatuksen
tosiasialliseen toteutumiseen.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_17+2018.aspx

Lisäksi perustuslakivaliokunta edellytti, että
laissa säädetään vammaisten lasten tukitoimien vaikutuksista varhaiskasvatuksen
henkilöstömitoitukseen. Vammaisten ja
erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen laadun varmistamisessa henkilöstömitoitus on merkittävä asia. Tämän
vuoksi lapsiryhmien koosta silloin, kun
ryhmässä on vammainen tai muu tukea
tarvitseva lapsi, on säädettävä tarkemmin.
Haluamme myös muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa ryhmäkohtaisella avustajalla
ei aina voi korvata lapsikohtaista avustajaa.
Joillekin vammaisille lapsille henkilökohtainen avustaja on välttämätön koko
varhaiskasvatuspäivän ajan, jotta lapsi voi
osallistua toimintaan yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.
Yleisesti lapsia koskevassa lainsäädännössä
sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
ja suunnittelussa on otettava huomioon ja
turvattava myös vammaisten lasten oikeudet.
Yhdenvertaisuutta edellyttävät sekä YK:n
lapsen oikeuksien yleissopimus että
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva
yleissopimus. Yhdessä nämä ihmisoikeussopimukset muodostavat keskeisen ja
toisiaan täydentävän lähtökohdan
vammaisten lasten oikeuksien toteutumiselle.
Perusperiaatteena tulee olla, että
vammaisella lapsella on oikeus nauttia
täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa,
jotka takaavat ihmisarvon, edistävät
itseluottamusta ja helpottavat lapsen
aktiivista osallistumista yhteisönsä
toimintaan.

Perusteellinen, kaikki lapset ja lapsiryhmät
huomioon ottava lapsivaikutusten arviointi
on keino tuoda näkyväksi erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten tarpeet. Sen avulla
kyetään kaikkien lasten ja lapsiryhmien
kannalta parempiin päätöksiin ja toimiin.
Perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan, että sivistysvaliokunnan tulee
tarkastella, miten varhaiskasvatuslakiehdotuksen mukaiset oikeudet toteutuvat
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien
lasten osalta.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien
yleissopimuksen kansallisessa toimintaohjelmassa esitetään yhtenä toimenpiteenä,
että vammaisten lasten yhdenvertaista
osallistumista varhaiskasvatukseen tulee
edistää. Jotta tämä tavoite voi toteutua,
tarvitaan hyvää ymmärrystä vammaisten
lasten ja heidän perheidensä asemasta ja
oikeuksista. Pidämme välttämättömänä, että
varhaiskasvatuslain jatkovalmistelussa
vammaisjärjestöt otetaan mukaan
valmisteluun YK:n vammaissopimuksen
edellyttämällä tavalla.
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