Kesäkuun 2018 uutiskirje eduskunnasta
Eduskunnan kesäkuuta on värittänyt tuttuun tapaan sosiaali- ja terveysuudistus. Perustusvaliokunta sai
valmiiksi pitkään odotetun lausuntonsa sotesta. Oheisessa kuvassa näkyy, kuinka media on päivystänyt
valiokuntakäytävillä lausuntoa odottaen. Siinä todettiin, että korjattavaa riittää. Ensiksikin aikataulua tulee
hidastaa, jotta voidaan turvata jokaisen ihmisen palveluiden saanti. Pitää siis edetä harkiten ja askel
kerrallaan. Toiseksi edellytettiin vahvempaa resursointia, sillä monessa maakunnassa talous näyttää
muodostuvan liian tiukaksi, jotta palvelut voidaan turvata. Kolmas huomio liittyi EU:n
kilpailulainsäädäntöön. On perusteltu huoli siitä, että esitys on ongelmallinen maakuntien liikelaitoksia
koskevan valtiontuen suhteen. Tästä saatetaan tehdä kanteluita myöhemmin ja siksi hallituksen tulisi
selvittää asia etukäteen.
Maakuntavaalit ainakin siirtyvät
Hallituksen ei tarvitse tehdä uutta hallituksen esitystä, vaan riittää, että perustuslakivaliokunnan esittämät
ongelmakohdat korjataan valiokunnassa. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut
vastineen, jonka pohjalta valiokunta voi tehdä tarvittavat pykälämuutokset lakiin. Nämä muutokset
perustuslakivaliokunta sitten kerran vielä tarkistaa, luultavimmin elokuussa. Joka tapauksessa näyttää siltä,
että maakuntavaalit siirtyvät tämän vuoden syksystä ensi vuoden puolelle. Parasta olisi, että ne
järjestettäisiin samaan aikaan huhtikuun eduskuntavaalien kanssa.
Valiokuntakuulemisista äänestetään
Oman valiokuntani lakivaliokunnan vastuulle sote-uudistuksessa kuuluu lausunnon antaminen soteuudistuksesta muutoksenhaun ja oikeusturvan osalta. Kuulimme tätä varten kolmen kokouksen ajan
sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä ministeriön laatimasta vastineesta ja teimme heille kysymyksiä.
Me opposition edustajat olisimme halunneet kuulla vielä muutamaa asiantuntijaa uudestaan, jotta
olisimme kuulleet heidän mielipiteensä saamastamme vastineesta, sillä aika isoja asioita lakiesityksessä
tulee nyt sen myötä muuttumaan. Tämä ei kuitenkaan hallituspuolueille sopinut, vaan jouduimme
äänestämään siitä, kuulemmeko muuttuneessa tilanteessa nyt vielä muutamaa asiantuntijaa vai ei. Tuon
äänestyksen tietenkin hävisimme eli asiantuntijoita ei lakivaliokunta saa kuulla, vaan joudumme antamaan
lausuntomme ilman uusia kuulemisia. Tämä on erittäin ennen kuulumatonta, että asiantuntijoiden
kuulemisesta pitää äänestää. Lainsäädäntötyötä ei näin hutiloiden kyllä pitäisi tehdä. Päinvastoin pitäisi olla
kaikki varmuus siitä, että kuulemisia on ollut riittävästi.
Lainvalmistelua työaikalaista välittämättä
Laajaa sote-valmistelua tehdään kovassa kiireessä ja poliittisesti asetetuissa aikataulupaineissa ja
työaikalain normit reippaasti ylittäen. Suuri huoli liittyykin etenkin ministeriön virkamiesten jaksamiseen.
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko on nostanut esiin ministeriöissä teetettyjen ylitöiden
määrän syyttäen sosiaali- ja terveysministeriötä työaikalain rikkomisesta, kun ministeriön tehtävänä on
valvoa työaikalain noudattamista. Sama tilanne on eduskunnassa. Vaikka kansanedustajia eivät työaikalait
koskekaan, tulisi eduskunnan virkamiehillä olla oikeus lain turvaan työmäärän ja työajan suhteen. Onneksi
puhemiehistö päätti, ettei eduskunta kokoonnu heinäkuussa. Kenenkään jaksaminen ei riitä ilman taukoja.
Varhaiskasvatuslaki saatiin valmiiksi
Sivistysvaliokunnan mietintö varhaiskasvatuslaista tuli valmiiksi ja eteni täysistuntoon. Kun
varhaiskasvatusta pohditaan, tulee muistaa, että se on tulevaisuusinvestointi. Se parantaa tasa-arvoa ja
oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. OECD:n mukaan yhden euron sijoitus varhaiskasvatukseen
tuottaa jopa seitsemän euroa, enemmän kuin mikään muu koulutusinvestointi. Ainoastaan laadukas
varhaiskasvatus ja riittävä määrä osaavaa henkilökunta saa tuon hyödyn aikaan.

Henkilöstön laatu ei yksin korvaa määrää
Onkin hyvä, että uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamistaso, etenkin
pedagoginen osaaminen lisääntyy. Pelkkä osaaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Aikuisia pitää olla
tarpeeksi ja näin ei aina ole. On ikävää, että tällä hallituskaudella varhaiskasvatuksen laatua on heikennetty
suurentamalla ryhmäkokoa eli huonontamalla aikuisten ja lasten suhdelukua. Myös lasten oikeutta
osallistua varhaiskasvatukseen on heikennetty eli niin sanottua subjektiivista oikeutta on rajattu.
Sipilän hallitus muistetaan pienten lasten eriarvoisuuden lisäämisestä
Osa kunnista on ottanut nämä varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa ei. Näin ollen
varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnittain. Eriarvoisuus eri kunnissa varhaiskasvatusta käyttävien lasten
välillä on siis kasvanut. On hyvin valitettavaa, ettei uusi varhaiskasvatuslaki korjaa näitä puutteita.
Sosialidemokraattien mielestä varhaiskasvatusoikeuden rajaus olisi pitänyt poistaa ja ryhmäkoot olisi
pitänyt palauttaa vähintään aikaisemmalle tasolle. Sipilän hallitus tullaan muistamaan siitä, että se lisäsi
pienten lasten eriarvoisuutta.
Kolmiportainen tuki jäi puuttumaan laista
Varhaiskasvatuksen laatu on myös lasten tuen tarpeeseen vastaamista. Suuri puute uudessa laissa onkin se,
ettei siinä säädetä lasten tukemiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi psykologeista. Varhaiskasvatuksessa
tulee saada samalla tavoin kolmiportaista tukea niin kuin perusopetuksessakin. Me kaikki tiedämme, että
mitä varhemmin ja aikaisemmin ongelmiin puututaan, sitä helpommin ne voidaan korjata.
Varhaiskasvatuksessa jo pienelle lapselle varhain annettu tuki on kaikkein vaikuttavinta ja helpottaa lapsen
myöhempää koulutietä.
Laatukriteerit olisi tarvittu
Koska nimenomaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on parhaat vaikutukset lapsen hyvinvoinnille ja
tulevaisuudelle olisi tärkeää laatia varhaiskasvatukseen ja varhaispedagogiikkaan valtakunnalliset
laatukriteerit. Näin voitaisiin parantaa varhaiskasvatuksen tasalaatuisuutta ja minimitason täyttymistä ihan
jokaisessa yksikössä ja lapsiryhmässä koko päivän ajan. On valitettavaa, etteivät laatukriteeritkään ole
mukana uudessa varhaiskasvatuslaissa.
Joissain päiväkodeissa vanhemmat ovat voineet ostaa lapsilleen erillistä maksua vastaan esimerkiksi
kehittävää muskaritoimintaa päiväkodin toiminta-aikaan. Silloin muut lapset ovat puuhailleet muuta. Ihan
jokaisen lapsen pitäisi päästä osalliseksi muskarista ilman erillisiä maksuja. Lastentarhanopettajat kyllä
osaavat. Tämäkin voisi toteutua, mikäli varhaiskasvatuksen laatu määriteltäisiin.
Lapset ansaitsevat vielä paremman lain
Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ihan jokaisella lapsella tulee olla hoitoajan pituudesta ja ajankohdasta
riippumatta oikeus paitsi hoivaan, lepoon, ravintoon ja turvaan, mutta myös kehittymiseen ja oppimiseen.
Jokaiselle lapselle pitää taata oikeus monipuoliseen kulttuuriin, leikkiin, taidekasvatukseen, liikuntaan,
moninaisiin elämyksiin, virikkeisiin, oppimiseen sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.
Pedagogiikan tulee olla lapsen kehitystasoa vastaavaa ja hoivan sekä oppimisen tulee nivoutua yhdeksi
kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksessa tulee painottaa leikkiä, leikin kautta oppimista sekä lasten
osallisuutta. Oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia, terveellisiä ja turvallisia. Myös lasten ja aikuisten
suhdeluvun tulee mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus.
Me sosialidemokraatit olemme tehneet sekä valiokunnassa että täysistuntokäsittelyssä useita
pykälämuutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia edellä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi, mutta ne

eivät ole menneet läpi eli olemme hävinneet äänestykset. Spd:n mielestä lapset ovat ansainneet paremman
varhaiskasvatuslain. Täysistuntopuheenvuoroni voit lukea tästä. LINKKI
Jäähyväiset Susannalle
Pitkäaikainen Sdp:n kansanedustaja, ministerinäkin toiminut Susanna Huovinen siirtyi muihin tehtäviin 19
kansanedustajavuoden jälkeen. Kansanedustajan tehtävässä hienoimpia asioita on, että saa tutustua
suurenmoisiin ihmisiin. Yksi sellainen on Susanna. Hänen järjestämässään läksiäisseminaarissa pohdittiin
sitä, minne maailma on menossa. Keskustelemaan kanssaan Susanna oli kutsunut presidentti Tarja Halosen,
entisen päämisterin ja sdp:n puheenjohtaja Paavo Lipposen sekä enstisen sdp:n puheenjohtajan Jutta
Urpilaisen.
Kesällä järjestetään taas tuttuun tapaan monia mukavia kesätapahtumia- ja markkinoita. Tulethan
juttelemaan, mikäli liikut samoilla kulmilla. Minä olen mukana ainakin seuraavissa:
La 30.6. Paimion jokitapahtumassa klo 11-12
SuomiAreenassa
17.7. SDP:n teltalla klo 16-17 ja Hätä yliopistoista –keskustelussa
klo 17.30-18.30
19.7. SDP:n teltalla klo 14-15 ja Senaattori vs. Teinit –paneelissa klo 16-17
20.7. Loimaan tori klo 11-12
4.8. Sauvon Elopäivät klo 10.30-11.30
4.8. Perniön Laurin markkinat klo 12-13
9.8. Yhdistysten iltatori klo 17.30-18.30
11.8. Askaisten kurkkunarkkinat klo 10-11
11.8. Mynämäen Laurin markkinat klo 11.30-12.30
18.8. Nousiaisten markkinat klo 10.30-11.30
18.8. Ruskopäivät klo 12-13
19.8. Maskun markkinat klo 15-16
26.8. Laitilan Hullun Kukon päivä klo 1030-11.30
8.9. Lemust leippä klo 12-13

Kesäkuun tapahtumia
Tapahtumia Varsinais-Suomessa:
4.6. Tukiryhmän tapaaminen
9.6. Saaristo Openissa Kaarinassa
11.6. Maakuntavaltuuston kokous
11.6. Turku Energian hallituksen kokous
16.6. Laitilan kaupungin vieraana tutustumassa Laitilan Virvoitusjuomatehtaalle ja Munamarkkinoiden
kutsuvierastilaisuudessa
16.6. Laitilan Munamarkkinat
18.6. Turku Energian hallituksen kokous
18.6. Maakuntahallituksen kokous 1
8.6. Maakunnan yhteistyöryhmä
30.6. Paimion Jokipuiston tapahtumassa sdp:n kojulla
Tilaisuuksia ja tapahtumia Helsingissä

1.6. Puutarhapäivä eduskunnassa
5.6. Pyöreän pöydän keskustelussa sdp:n puheenvuoro Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmasta
5.6. Susanna Huovisen läksiäisseminaari ”Minne menet maailma”
6.6. Eduskunnan sisäilmatyöryhmän ja ministeri Annika Saarikon tapaaminen
6.6. Finnveran hallintoneuvoston kokous
12.6. Turun yliopiston vaikuttavuus –yksikkö vierailulla eduskunnassa
12.6. Geeniteknologian tulevaisuus –seminaarissa
13.6. SDP:n koulutuspoliittinen työryhmä sekä varhaiskasvatus- ja perhetyöryhmä Teknologiateollisuuden
vieraana
14.6. Susanna Huovisen läksiäiskahvit
14.6. SD-eduskuntaryhmän illanvietto
15.6. Infolounas adoptioperheiden tilanteesta 18.6. Varhaiskasvatus –videoklipin kuvaus
19.6. Lännen median haastattelu varhaiskasvatuksesta
25.6. SDP:n Varhaiskasvatus- ja perhetyöryhmän kokous
25.6. SDP:n koulutus- ja sivistystyöryhmän kokous
27.6. SDP:n Työn murros ja teknologinen kehitys –muutoshaastetyöryhmien yhteiskokous
Kolumnit
Lisää faktaa eläkekeskusteluun, Turun Sanomat 30.5.2018
Barn förtjänar en bättre lag om småbarnspedagogik, Åbo Underrättelser 28.6.2018

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille!

