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Laki
varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 46 §:n 4 momentti,
muutetaan 43 ja 44 §, 45 §:n otsikko ja 2 momentti, 46 §:n 1 momentti, 2 momentin 1

ja 4 kohta sekä 3 momentti, 49 §, 51 §:n 2 momentti, 58 §:n 1 momentti, 59 §:n otsikko ja
1 momentti, 63 §:n otsikko ja 1 momentti, sekä 

lisätään lakiin uusi 43 a § ja 44 a–44 e §, 45 §:ään uusi 3 momentti sekä 59 §:ään uusi
4 momentti seuraavasti:

43 §

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jonka yksityinen hen-
kilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vas-
taan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä,
että sopimuksen tai hallintopäätöksen perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukoko-
naisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

43 a §

Yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamisen yleiset edellytykset

Palveluntuottajan tulee täyttää koko toiminnan ajan seuraavat yleiset edellytykset:
1) palveluntuottaja ei ole konkurssissa ja, jos hän on yksityinen henkilö, hän on täyttä-

nyt 18 vuotta eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu eikä hän ole liiketoiminta-
kiellossa;

2) palveluntuottaja ei ole käyttänyt määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeksi kulu-
neiden kolmen vuoden aikana asetettu konkurssiin;

3) palveluntuottajalla ei ole ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja, velkoja,
jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin eikä muita sellaisia veroihin tai la-
kisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvollisuuk-
sien laiminlyöntejä tai ulosotossa muita hänen maksukykyynsä nähden vähäistä suurem-
pia velkoja, jotka vaarantavat palveluntuottajan luotettavuuden;

4) palveluntuottajan aikaisemmassa toiminnassa ei ole todettu vakavia puutteita asia-
kasturvallisuudessa tai, jos tällaisia puutteita on ollut, valvontaviranomaisen aikaisemmat
huomautukset ja määräykset ovat johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaa-
miseen ja epäkohtien poistamiseen.

Jos 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa seikoissa tapahtuu muutoksia, on muu-
toksista ilmoitettava viipymättä kirjallisesti päiväkotitoiminnan osalta lupaviranomaiselle
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ja perhepäivähoidon osalta kunnan monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa
palveluja tuotetaan.

Mitä 43 §:ssä ja 1 momentissa säädetään palveluntuottajasta, koskee myös sitä, joka
omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella käyttää määräämisvaltaa palve-
luntuottajan puolesta. Jos lupa on myönnetty oikeushenkilölle ja oikeushenkilön omistuk-
seen, sopimukseen tai muuhun järjestelyyn perustuva määräysvalta siirtyy, luvanhaltijan
on ilmoitettava siitä lupaviranomaiselle kahden viikon kuluessa määräysvallan siirtymi-
sestä.

44 §

Lupa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa

Varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palvelujentuottajalla on en-
nen toiminnan aloittamista oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää ha-
kemuksesta aluehallintovirasto.

Luvassa päätetään:
1) niistä kunnista, joiden alueella päiväkotitoimintaa harjoitetaan;
2) toimipaikoista, joissa päiväkotitoimintaa harjoitetaan;
3) varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärästä kussakin toimipaikassa;
4) varhaiskasvatuksen järjestämisestä 13 §:n mukaisesti.
Tämän lain mukaista lupaa ja siihen sisältyviä oikeuksia ei saa myydä eikä muutoin luo-

vuttaa kokonaan tai osittain toiselle.

44 a §

Luvan hakeminen

Päiväkotitoiminnan harjoittamista koskevan lupahakemuksen on sisällettävä:
1) palveluntuottajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, yhteystiedot sekä

yrityksen toimitusjohtajan tai muun liiketoiminnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteys-
tiedot;

2) niiden toimipaikkojen nimet ja yhteystiedot, joissa toiminta on tarkoitus aloittaa;
3) palvelujen toimintamuoto ja tuottamistapa sekä niiden suunniteltu laajuus kussakin

toimipaikassa;
4) varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärä kussakin toimipaikassa;
5) päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, kou-

lutus, työkokemus ja tehtävä toimipaikassa;
6) toimipaikan henkilöstön määrä ja tehtävä toimipaikassa;
7) tieto rekisteröitymisestä ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitettuun työnantaja-

rekisteriin;
8) toiminnan suunniteltu aloittamispäivä;
9) asiakasasiakirjojen säilyttämispaikka, selvitys asiakasrekisterinpidon keskeisistä pe-

riaatteista ja rekisterinpidosta vastaava henkilö ja tietosuojavastaava;
10) selvitys siitä, että toimipaikassa pystytään turvaamaan lapsen oikeus varhaiskasva-

tuksessa annettavaan tukeen tämän lain 3 a luvussa säädetyn mukaisesti;
11) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden ja muiden varhaiskasvatuk-

sen tavoitteiden toteuttamisen arvioimiseksi tarvittavat muut tiedot.
Kunnan monijäsenisen toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan on annettava pal-

veluntuottajalle ohjausta ja neuvontaa luvan hakemista varten.
Lupaviranomaisen tulee lupahakemuksen saatuaan pyytää kunnan monijäsenistä toi-

mielintä suorittamaan tarkastus varhaiskasvatuksen toimipaikassa sen varmistamiseksi,
että toimintaympäristö on soveltuva suunnitellulle varhaiskasvatuksen järjestämiselle ja
vastaa laissa säädettyjä vaatimuksia. Tarkastuksen suorittamista varten toimielimen tulee
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saada lupaviranomaiselta kopio palveluntuottajan lupahakemuksesta. Kunnan monijäse-
nisen toimielimen tulee välittömästi pyynnön saatuaan suorittaa tarkastus varhaiskasva-
tuksen toimipaikassa. Tarkastuksen yhteydessä luvanhakijan tulee esittää kunnan monijä-
seniselle toimielimelle toimipaikkaa koskeva 48 §:ssä tarkoitettu omavalvontasuunnitel-
ma sekä lasten kanssa työskentelevän muuhun kuin työsopimussuhteiseen henkilöstöön
kuuluvan henkilön osalta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä anne-
tun lain (504/2002) 4 §:n 2 momentissa säädetty ote rikosrekisteristä (rikostaustaote).
Kunnan monijäseninen toimielin voi tarvittaessa pyytää lausuntoa pelastus-, rakennusval-
vonta- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lausunnot saatuaan kunnan monijäsenisen toi-
mielimen tulee viipymättä koostaa lupaviranomaiselle lausunto suorittamastaan tarkas-
tuksesta ja muilta viranomaisilta saamistaan lausunnoista. Kunnan monijäsenisen toimie-
limen tulee kirjata lausuntoon tieto omavalvontasuunnitelman ja rikostaustaotteen esittä-
misestä. Kunnan monijäsenisen toimielimen tulee liittää saamansa viranomaislausunnot
lausuntonsa liitteeksi. Muilta osin tarkastuksessa noudatetaan, mitä hallintolain
(434/2003) 39 §:ssä säädetään.

Lupahakemuksen tekemisestä, sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

44 b §

Luvan myöntäminen

Lupa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa myönnetään toistaiseksi voimassa oleva-
na, jos palveluntuottaja ja sen toimipaikat täyttävät tässä laissa säädetyt edellytykset päi-
väkotitoiminnan harjoittamiselle.

44 c §

Luvan muuttaminen tai toiminnan lopettaminen

Luvanhaltijan on haettava luvan muuttamista, jos 44 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa
seikoissa tapahtuu muutoksia taikka jos luvanhaltija muuttaa toimintansa luonnetta tai laa-
juutta muutoin olennaisesti siten, että myönnetty lupa ei enää kata muuttunutta toimintaa.

Luvan muuttamista koskevan hakemuksen tulee sisältää 44 a §:n 1 momentissa sääde-
tyt tiedot niiltä osin kuin ne ovat tarpeen muutoshakemuksen ratkaisemiseksi. Uuden toi-
mipaikan tarkastamiseen sovelletaan, mitä lupahakemukseen liittyvästä toimipaikan tar-
kastuksesta 44 a §:n 3 momentissa säädetään. Muutosta ei saa toteuttaa ennen kuin lupa-
viranomainen on hyväksynyt hakemuksen luvan muuttamiseksi.

Palveluntuottajan on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan lopettamisesta
lupaviranomaiselle. Lupaviranomaisen on saatettava toiminnan lopettamista koskeva il-
moitus tiedoksi kunnan monijäseniselle toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijalle
siinä kunnassa, jossa päiväkoti sijaitsee.

44 d §

Luvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi palveluntuottajaa kuultuaan peruuttaa luvan kokonaan tai osit-
tain, jos:

1) palveluntuottaja ei täytä 43 a §:n 1 momentissa säädettyjä toiminnan harjoittamisen
yleisiä edellytyksiä;

2) varhaiskasvatusta järjestetään muutoin olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä.
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Lupaviranomaisen tulee ennen luvan peruuttamista varata palveluntuottajalle mahdol-
lisuus 1 momentissa tarkoitettujen puutteiden korjaamiseen lupaviranomaisen asettamas-
sa kohtuullisessa määräajassa.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi lupaviranomainen voi peruuttaa palveluntuottajan
luvan, jos päiväkotitoimintaa ei ole harjoitettu kahteen vuoteen eikä palveluntuottaja ole
44 c §:n 3 momentin mukaisesti ilmoittanut toiminnan lopettamisesta.

Lupaviranomaisen on saatettava luvan peruuttamista koskeva päätös tiedoksi kunnan
monijäseniselle toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijalle siinä kunnassa, jossa päi-
väkoti sijaitsee.

44 e §

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoidon harjoittamisesta

Perhepäivähoitoa järjestävän tai tuottavan yksityisen palvelujentuottajan on ennen toi-
minnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus varhaiskas-
vatuksesta vastaavalle kunnan monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palve-
luja tuotetaan.

Ilmoituksen on sisällettävä toiminnasta vastaavan henkilön nimi, henkilötunnus, yhte-
ystiedot, koulutus, työkokemus ja tehtävä toimipaikassa sekä 44 a §:n 1 momentin 1–4
kohdassa ja 6–11 kohdassa tarkoitetut tiedot. Ilmoitusten tekemisestä, sisällöstä ja ilmoi-
tukseen liitettävistä asiakirjoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön asetuksella.

Kunnan monijäsenisen toimielimen tulee 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saa-
tuaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa välittömästi suorittaa tarkastus varhais-
kasvatuksen toimipaikassa sen varmistamiseksi, että toimintaympäristö on soveltuva
suunnitellulle varhaiskasvatuksen järjestämiselle ja vastaa laissa säädettyjä vaatimuksia.
Kunnan monijäseninen toimielin voi tarvittaessa pyytää lausuntoa pelastus-, rakennusval-
vonta- ja terveydensuojeluviranomaisilta.Tarkastuksen yhteydessä palveluntuottajan tu-
lee esittää kunnan monijäseniselle toimielimelle toimipaikkaa koskeva 48 §:ssä tarkoitettu
omavalvontasuunnitelma sekä lasten kanssa työskentelevän muuhun kuin työsopimussuh-
teiseen henkilöstöön kuuluvan henkilön osalta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa säädetty ote rikosrekisteristä (rikostaus-
taote). Toiminta voidaan aloittaa tai olennaiset muutokset toiminnassa toteuttaa, kun kun-
nan monijäseninen toimielin on todennut vaatimusten täyttymisen. Pysyväisluonteiseen
asumiseen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tarkastaa vain, jos se on välttämätöntä tur-
vallisen ja varhaiskasvatukseen soveltuvan toimintaympäristön varmistamiseksi eikä tästä
voida riittävällä tavalla varmistua ilmoituksen perusteella. Muilta osin tarkastuksessa nou-
datetaan, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään.

Kunnan monijäsenisen toimielimen on pidettävä luetteloa yksityisen perhepäivähoidon
harjoittajista.

Palveluntuottajan on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan lopettamisesta
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan monijäseniselle toimieli-
melle.

45 §

Päiväkodin johtajan ja perhepäivähoidon vastuuhenkilön nimeäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yksityisen palveluntuottajan on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus päiväkodin joh-

tajan vaihtumisesta ja päiväkodin johtajan yhteystietojen muutoksesta 44 §:ssä tarkoitetun
luvan myöntäneelle aluehallintovirastolle. Yksityisen palveluntuottajan on viipymättä
tehtävä kirjallinen ilmoitus perhepäivähoidon vastuuhenkilön vaihtumisesta ja vastuuhen-
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kilön yhteystietojen muutoksesta 44 e §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneelle
kunnan monijäseniselle toimielimelle.

Ilmoituksen tulee sisältää päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon vastuuhenkilön ni-
mi, henkilötunnus, yhteystiedot, koulutus, työkokemus ja tehtävä toimipaikassa. Lupavi-
ranomainen tekee päätöksen päiväkodin johtajan vaihtumisesta.

46 §

Tietojen tallettaminen rekisteriin

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot pitävät valtakun-
nallista tietojärjestelmää (yksityisten palvelujen antajien rekisteri) 44 §:ssä tarkoitettujen
lupa-asioiden käsittelyä sekä yksityisen päiväkotitoiminnan valvontaa ja tilastointia var-
ten. Lupaviranomainen rekisteröi palveluntuottajan ja sen toimipaikat, jos se myöntää päi-
väkotitoiminnalle luvan. Palveluntuottajaa koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä vuo-
den kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, kun palveluntuottaja ilmoittaa toi-
minnan lopettamisesta tai päiväkotitoiminnan harjoittamista koskeva lupa peruutetaan
44 d §:ssä tarkoitetussa tilanteessa.

Rekisteriin talletetaan päiväkotien osalta:
1) edellä 44 a §:n 1 momentissa, 44 c §:n 3 momentissa, 44 d §:ssä ja 45 §:n 2 momen-

tissa tarkoitetut tiedot;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) muut lupa-asioiden käsittelyä ja tilastointia varten tarpeelliset tiedot, jotka eivät si-
sällä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6799 artiklassa tarkoi-
tettuja tietoja.

Lupaviranomainen vastaa rekisteriin tallettamistaan tiedoista ja niiden luovuttamisen
lainmukaisuudesta. Valvontaviranomainen saa käyttää rekisterin tietoja tehtäviensä edel-
lyttämässä laajuudessa. 

49 §

Varhaiskasvatusrikkomus

Yksityistä varhaiskasvatusta järjestävä tai tuottava, joka tahallaan laiminlyö 44 §:ssä
tarkoitetun luvan hakemisen tai 44 e §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen, järjestää tai
tuottaa varhaiskasvatusta, vaikka on saanut lupahakemukseen kielteisen päätöksen tai
vaikka lupa on 44 d §:n nojalla peruutettu, taikka järjestää tai tuottaa varhaiskasvatusta tai
esiopetusta vastoin 58 §:ssä tarkoitettua määräystä tai kieltoa, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, varhaiskasvatusrikkomuksesta sakkoon.
Ennen syytteen nostamista syyttäjän on varattava kunnan monijäseniselle toimielimelle ti-
laisuus antaa lausuntonsa.

51 §

Valtion ohjausjärjestelmä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Varhaiskasvatuksen alueellinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta sekä valtakunnallisen

lupaviranomaisen tehtävät kuuluvat aluehallintovirastolle.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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58 §

Määräyksen antaminen

Jos varhaiskasvatuksen järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvalli-
suutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin tämän lain
vastaista, valvontaviranomainen voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epä-
kohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tar-
peelliset toimenpiteet on suoritettava. Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta voi-
daan määrätä välittömästi keskeytettäväksi taikka toimipaikan, sen osan tai laitteen käyttö
kieltää välittömästi. Jos palvelujentuottaja ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan tai pal-
veluntuottajalle ei ole myönnetty lupaa päiväkotitoiminnan harjoittamiselle, tulee toimi-
paikka määrätä välittömästi suljettavaksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

59 §

Valvontaviranomaisten ja lupaviranomaisen välinen yhteistyö

Valvontaviranomaisten ja lupaviranomaisen on toimittava yhteistyössä tässä laissa sää-
dettyjä tehtäviä hoitaessaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos 52 §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen saa tietoonsa, että palveluntuottajan toi-

minnassa on 44 d §:n mukaisia luvan peruuttamisen edellytyksenä olevia puutteita, sen tu-
lee ilmoittaa asiasta lupaviranomaiselle. Ennen luvan peruuttamista koskevan päätöksen
tekemistä, lupaviranomainen voi pyytää valvontaviranomaisen lausuntoa.

63 §

Muutoksenhaku lupa- ja valvontaviranomaisen päätöksiin

Haettaessa muutosta lupa- tai valvontaviranomaisen päätökseen sovelletaan, mitä oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Jos yksityinen palveluntuottaja on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden sään-

nösten nojalla merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, palveluntuottaja saa tä-
män rekisterimerkinnän perusteella järjestää tai tuottaa päiväkotitoimintaa 31 päivään jou-
lukuuta 2026. Jos yksityisen palveluntuottajan toimipaikka on tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten nojalla tarkastettu ja hyväksytty eikä toimipaikassa ole ta-
pahtunut muutoksia, ei toimipaikkaa tarkasteta lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä uu-
delleen. Lupaviranomainen lisää jo rekisteröidyt toimipaikat palveluntuottajan lupaan.
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