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• Parannetaan varhaista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja 
perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi 
kokonaisuus.

• Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli ja vahvistetaan kolmiportaista 
tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja 
oppilaanohjaukseen.

• Kehitetään varhaiskasvatukseen kiusaamista ehkäisevä ohjelma.

• Toteutetaan toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi 
sekä osallistumisasteen nostamiseksi.  
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• Kehitetään neuvolapalveluista väylä varhaiskasvatukseen. Toteutetaan yhden 
ikäluokan monivuotinen ja -ammatillinen tutkimuspohjainen sekä universaali 
neuvoloissa toteutettava interventiohanke.

• Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja 
pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).

• Turvataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus koko maassa. Tehdään 
varhaiskasvatuksen laatukriteerit.

• Seurataan ja edistetään muutamissa kaupungeissa etenevää 
lähipäiväkotiperiaatetta osana varhaiskasvatuksen kehittämistä osaksi jokaisen 
lapsen koulutuspolkua.
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• Tavoitellaan pitkällä tähtäimellä etenemistä kohti osa-aikaista maksutonta 
varhaiskasvatusta.

• Arvioidaan varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lisäkoulutustarpeet kaikissa 
henkilöstöryhmissä.

• Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla 
kriteereillä kuin julkisten. 

• Selvitetään, miten paperittomien ja turvapaikkaa hakevien lasten oikeus 
varhaiskasvatukseen toteutuu. 
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• Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista 
velvoittavat. 

• Selvitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön 
päivitystarpeet viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi. 

• Käynnistetään parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen, YK:n 
lapsenoikeuksien sopimukseen perustuvan lapsistrategian luomiseksi.

• Yhteisiin tavoitteisiin suunnataan hallinnon ja päätöksenteon 
lapsenoikeusperusteisuutta sekä palveluiden ja tukien lapsi- ja 
perhelähtöisyyttä yli hallinnonalarajojen edistävin toimin.  



Hallitusohjelman kirjaukset 5/5

• Lapsiperheiden tukemiseksi toteutetaan hyvinvointia edistäviä sekä 
ongelmia ehkäiseviä ja korjaavia toimia. Madalletaan lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä, parannetaan oikea-
aikaisuutta ja saatavuutta osana peruspalveluja. Tiivistetään niiden 
yhteyttä olemassa oleviin lasten ja perheiden palveluihin ja muihin 
palvelurakenteisiin. 

• Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan 
kynnyksen tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, 
kotipalvelua ja perheneuvontaa, työllisyyspalveluita sekä laadukkaita 
oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita.



LatVa-hankkeen odotetut tulokset 

• Yrityksille mahdollisuuksia palvelujen ja teknologioiden pilotointiin ja kehittämiseen tukea 
tarvitsevien lasten tarpeisiin varhaiskasvatuksessa.

• Konkreettinen ja virtuaalinen tukiteknologiasalkku varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten 
kasvun ja oppimisen tukemiseen

• Tukikioskimalli varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen

• Varhaiskasvatuksen laajenevien toimintaympäristöjen malli, jossa yritykset, varhaiskasvatus sekä 
sote-palvelut toimivat joustavasti lapsen tuen tarpeisiin vastaten ja toistensa ammattitaitoa 
hyödyntäen


