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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi 11.6.2021

Nykyistä varhaiskasvatuslakia säädettäessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto valmistelee 
varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen sääntelyä kattavana kokonaisuutena (EV 67/2018). Nyt 
lausuttavana oleva kolmiportaisen tuen mallin sisältävä hallituksen esityksen luonnos ei kata 
voimassaolevan varhaiskasvatuslain kaikkia pykäliä, jotka kytkeytyvät vammaisen lapsen 
varhaiskasvatuksen tuen järjestämiseen. 

Samassa yhteydessä eduskunta antoi lausuman, joka edellyttää ”valtioneuvoston ryhtyvän toimiin 
siten, että viittomakielisten oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään, joko suomalaisella 
tai suomenruotsalaisella viittomakielellä, turvataan” [muutettu SiVM 5/2018 vp oikaistun kieliasun 
mukaiseksi]. Myös perustuslakivaliokunta katsoi, että laissa on säännösperustaisesti turvattava 
vammaisten lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatuksen tosiasialliseen toteutumiseen (PeVL 
17/2018 vp). Suuri osa viittomakieltä käyttävistä lapsista on kuuroja, kuulovammaisia tai 
kuulonäkövammaisia, joten Kuurojen Liitto ry katsoo, että olisi asianmukaista käsitellä myös 
varhaiskasvatuksen kieltä koskeva 8 § tämän muutosesityksen yhteydessä. Lausunto pitäytyy 
käsittelemään pääasiassa tämän asian merkitystä.

Viittomakielilakia säädettäessä perustuslakivaliokunta korosti, että viittomakieliä käyttävien 
oikeuksien toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota kaikilla hallinnonaloilla ja kehittää 
viittomakielisiä palveluja yhteistyössä viittomakielisen yhteisön kanssa. (PeVM 10/2014 vp). 
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Perustuslakivaliokunta on myös muissa lausunnoissaan vahvasti nostanut esille viittomakieltä 
käyttävien oikeudet.

Vammaisten lasten oikeuksista säädetään YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden 
oikeuksista.  Sopimus korostaa inkluusiota oikeudellisena kysymyksenä, mikä kuurojen ja muiden 
kuulovammaisten sekä kuulonäkövammaisten lasten osalta tarkoittaa ennen kaikkea 
saavutettavuuden varmistamista ja kohtuullisia mukautuksia eli yksilöllisen tuen järjestämistä. 

Viittomakieltä käyttävillä lapsilla kielellinen näkökulma on olennainen saavutettavuuden kannalta. 
Koska kuurot viittomakieliset lapset eivät kuule ryhmässä käytettävää puhetta, heidän 
mahdollisuutensa saada hoivaa ja tukea kehitykselleen edellyttää viittomakielen tai joissakin 
tilanteissa viittomakielestä johdettujen puhetta tukevien tai korvaavien kommunikaatiomenetelmien 
käyttöä. Kielellisen saavutettavuuden käsite on Suomessa vasta kehkeytymässä, sillä kielikysymyksiin 
ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään hallintorakenteissamme yleensä erikseen. Käsite 
tuli ensimmäisiä kertoja esiin oikeusministeriön sote-uudistukseen liittyvässä selvityksessä 
yhdenvertaisuudesta (OM 33/2018): 

Kielellisiä oikeuksia laajempi käsite on kielellinen saavutettavuus, joka tarkoittaa -- sitä, että potilas 
tai asiakas on tietoinen palveluista ja sitä, että henkilö saa palvelua, tulee ymmärretyksi, ymmärtää 
hoitoa koskevat ohjeet ja kykenee siten ottamaan itse vastuuta hoidostaan. Kielellinen 
saavutettavuus edellyttää tiedon ja palvelun saavutettavuutta; tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan 
moni-kanavaisuutta, tulkkipalveluiden saatavuutta ja sähköisten palveluiden saavutet-tavuutta.  
Saavutettavuuteen liittyy myös kulttuurinen ulottuvuus, sillä kieli on kulttuurisidonnaista, kuten 
myös tapa kommunikoida ja tuottaa merkityksiä. 

 

Lisäksi on tärkeää huomata, että osa viittomakielisistä ei ole kuulovammaisia. Viittomakielilain 1 § 2 
momentin määritelmä viittomakieltä käyttävästä ei rajaa ulkopuolelle viittomakieltä käyttäviä 
kuulevia lapsia, jotka käyttävät viittomakieltä omana kielenään. Heistä käytetään lyhennettä coda 
(children of deaf adults) tai alle 18-vuotiaista koda (kids of deaf adults). Varhaiskasvatuksessa tulee 
huomioida myös heidän kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa.

Viittomakieliseen varhaiskasvatukseen liittyviä selvityksiä

Aluehallintovirastot selvittivät peruspalvelujen arvioinnissa 2019 myös viittomakielisten lasten 
tilannetta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Raportissa todetaan mm. seuraavaa:

- 1. Vastauksista ja kuntien yhteydenotoista kävi ilmi, että viittomakieltä käyttävien lasten 
kokonaismäärää on vaikea luotettavasti saada tietoon, koska tilastointi on näiltä osin puutteellista. 
Kunnilta saatujen vastausten perusteella ei voida varmuudella todeta, että kaikki viittomakieltä 
käyttävät lapset olisivat tulleet laskennassa mukaan tai että kaikki ilmoitetut henkilöt tosiasiallisesti 
käyttävät viittomakieltä. 

- 2. Ohjeistuksesta huolimatta kunnilla saattoi olla erilaisia näkemyksiä viittomakielentaitoisista 
henkilöistä. Tarkistuspyynnöllä pyydettiin lisäselvitystä sellaisilta kunnilta, joilla näytti olevan 
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tavanomaisesta poikkeava määrä viittomakielentaitoista henkilöstöä. Ilmoitettua määrää ei voida 
pitää täysin luotettavana edellä mainittujen tulkitsemisepäselvyyksien vuoksi.

Tilannekuva on pirstaleinen ja arvioihin perustuva. Kuurojen Liiton oikeuksienvalvontaan tulevista 
yhteydenotoista suurin osa liittyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen taikka perusopetuksen 
viittomakielen käyttöön ja tuen järjestämiseen (molemmista alueista yhteydenottoja saman verran). 
Kuurojen Liitto ry kannattaa alla olevia aluehallintoviraston laatimia toimenpide-ehdotuksia 
tilanteen korjaamiseksi:

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu sekä yhdenmukaisuus tulee varmistaa viittomakielisten 
lasten osalta lainsäädännössä. Kun lapsen äidinkieli on viittomakieli, hänen tulee voida käyttää 
kieltään ja saada opetusta sekä varhaiskasvatusta omalla kielellään.

- Tietoisuutta viittomakielisten ja coda-lasten kielellisistä oikeuksista tulee lisätä valtakunnallisesti 
tiedotuksen ja koulutuksen avulla. [Viittomakieli varhaiskasvatuksessa -verkosto on perustettu AVI:n, 
OPH:n ja Kuurojen Liitto ry:n järjestämien koulutustilaisuuksien tuloksena ja sen toiminta käynnistyy 
elokuussa 2021.]

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilastointia tulee kehittää äidinkielen merkitsemisen osalta 
(Varda, Vipunen). Ehdotetaan perustettavaksi henkilöstön kelpoisuusrekisteri, joka voisi sisältää 
osaamisalueita, esimerkiksi tieto henkilön viittomakielentaidosta (Vardan osana). Viittomakieltä 
käyttävien osalta tilastointia tulee kehittää äidinkielen merkitsemisessä väestörekisteriin (digi- ja 
väestötietovirasto, THL). Henkilöllä tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa käyttävänsä useampaa kuin yhtä 
äidinkieltä.

Myös Viittomakielibarometri 2020 selvitti viittomakielen käyttöä varhaiskasvatusympäristössä 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162839/OM_2021_4_SO.pdf?sequence
=4&isAllowed=y). Tutkimusaineiston 326 vastaajasta 37 henkilöä ilmoitti perheessään olevan alle 
peruskouluikäisiä lapsia; kolmella heistä oli kyselyn aloituskielenä ruotsi. Kaikkiaan seitsemän (7) 
vastaajaa kertoi viittomakielisen päivähoidon järjestyneen lapselleen, 25 vastaajan kohdalla näin ei 
ollut (5 henkilöä oli jättänyt jatkokysymykseen vastaamatta).

Tulosten perusteella selvityksessä todetaan, että “samassa kunnassa asuvien viittomakielisten 
perheitten määrä näyttää vaikuttavan olennaisesti siihen, osataanko kunnissa ylipäätään tarjota 
kielellistä tukea viittomakielisissä perheissä kasvaville lapsille. Koska viittomakieltä käyttäviä kuuroja 
henkilöitä on Suomessa yksi noin 1 840 asukasta kohti, saattaa pienillä paikkakunnilla asua vain yksi 
perhe, joissa on kuuro vanhempi tai vanhemmat. Tällöin kuulevan, ns. coda-lapsen viittomakielen 
opetuksen tai muun viittomakielisen tuen saaminen kouluun tai päiväkotiin ei ole todennäköistä. -- 
Niissä kunnissa, joissa viittomakielisiä perheitä on useita, on ollut mahdollista muodostaa 
viittomakielinen päiväkotiryhmä, jossa on sekä kuuroja, huonokuuloisia että kuulevia coda-lapsia.” 
(Viittomakielibarometri 2020)

Kuurojen Liitto pitää viittomakielisen yhteisön toistuvasti ilmaisemaa huolta ja em. selvitysten 
tuomaa lisävalaistusta valtakunnalliseen viittomakielisten lasten tilanteeseen lapsen edun ja 
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yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta erittäin vakavana kysymyksenä. Kun kyseessä on 
yksilöllisen tuen tarjoaminen, siitä syntyy luonnollisesti kustannuksia. Suomessakin on tullut 
tunnetuksi hyvinvointi-investoinnin käsite, jonka perusviesti on se, että lapsen kehitykseen 
investoitu rahamäärä tuottaa enemmän hyvinvointia ja säästöä tulevaisuudessa kuin se, että lapsen 
kehityksen turvaamiseen ei investoida. 

Tavoitteena tulisi YK:n vammaissopimuksen 24 artiklan mukaisesti olla viittomakielinen 
oppimispolku – kun viittomakieliseen varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi jatkaa perusopetuksessa 
pääsääntöisesti viittomakielellä annetussa ja toisella asteella tulkatussa opetuksessa, hän voi 
saavuttaa sujuvan kaksikielisyyden ja osallistua yhteiskunnalliseen elämään monipuolisesti. Coda-
lapset tulevat niin ikään viittovista perheistä, joten heidän kaksi- tai monikielisyydestään nousevat 
kielelliset ja kulttuuriset tarpeensa tulee myös huomioida yhdenvertaisesti muiden kaksi- ja 
monikielisten lasten rinnalla.

Muutosesitys

Kielellisen saavutettavuuden varmistamiseksi ja varhaiskasvatuksen hallinnon ja henkilöstön tietoi-
suuden lisäämiseksi ehdotamme muutoksia varhaiskasvatuksen kieltä käsittelevään 8 §:ään:

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla 
suomen tai ruotsin kielellä taikka saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen 
kielellä tai viittomakielilain (359/2015) 1 §:ssä tarkoitetulla viittomakielellä. Kaksikielisessä kunnassa 
ja kaksikielisiä tai sekä suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia käsittävässä kuntayhtymässä varhaiskasvatus 
järjestetään kunnan tai kuntayhtymän molemmilla kielillä siten, että palvelunkäyttäjä saa palvelua 
valitsemallaan kielellään, joko suomeksi tai ruotsiksi. Lisäksi tulee huolehtia viittomakielisen lapsen 
oikeudesta saada viittomakielistä varhaiskasvatusta kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Vastaavasti tulee täydentää yksityiskohtaisia perusteluja:

8 §. Varhaiskasvatuksen kieli. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kunnan on huolehdittava, 
että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä taikka 
saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä tai viittomakielilain 
(359/2015) 1 §:n tarkoitetulla viittomakielellä. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 11 §:n 2 
momenttia. Nykytilan selkeyttämiseksi momentissa viitattaisiin saamen kielilakiin, koska saamen 
kieliä on useita. Tarkoituksena on, että oikeus saada varhaiskasvatusta saameksi koskisi saamen 
kielilain mainitussa kohdassa tarkoitettuja inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kieliä. 
Oikeus saada varhaiskasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja saameksi olisi laaja. Varhaiskasvatusta olisi 
nykyistä vastaavasti järjestettävä näillä kielillä riippumatta siitä, onko kunta yksikielinen, 
kaksikielinen tai sijaitseeko se saamelaisten kotiseutualueella, jos kunnassa on näitä kieliä 
äidinkielenään puhuvia lapsia varhaiskasvatuksessa.  Lisäksi kunnan on huolehdittava 
viittomakielilain mukaisesti viittomakieltä käyttävän lapsen oikeudesta saada varhaiskasvatusta 
suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä. Käytännössä lapsen oikeudesta saada 
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varhaiskasvatusta äidinkielellään päättävät lapsen vanhemmat tai muut huoltajat. --- Lisäksi olisi 
kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, miten turvataan kielelliset jatkumot varhaiskasvatuksesta 
esi- ja perusopetukseen. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös viittoma- tai romanikielellä.

Varhaiskasvatuslain 4 § säädetään lapsen edun ensisijaisuudesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, 
järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsen edussa on kysymys 
lapsen ihmisoikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla toteuttavasta tulkinnasta (ks. 
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-
ihmisoikeudet/sopimuksen-yleisperiaatteet/lapsen-etu/). Laadukas varhaiskasvatus tulee käsittää 
omakielisenä, viittomakielisen lapsen kohdalla viittomakielellä tarjottuna varhaiskasvatuksena. Jotta 
lapsen etu voi toteutua myös viittomakieltä käyttävän lapsen kohdalla, tulee varhaiskasvatuksen 
henkilöstön viittomakielen osaaminen varmistaa siten, kuin YK:n vammaissopimuk-sen 24 artikla 
edellyttää. 

Pienen lapsen kohdalla tulkkauspalvelun käyttö ei ole tarkoituksenmukaisin tapa huolehtia 
kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Tulkkauspalvelun käyttöä tulee harjoitella sekä 
toimintatapana että sisällön ymmärtämisen kannalta. Tulkkauksen käyttäminen vaatii kuurolta 
lapselta paljon, koska siinä tuotettu kieli on laadullisesti erilaista kuin vapaassa kerronnassa tai 
keskustelussa tuotettu viittomakieli. Esimerkiksi samanaikaistulkkauksen ”kiireen” vuoksi 
käännösratkaisut saattavat olla ns. sekakieltä tai asioita voi jäädä tulkkaamatta. Lapsella olisi oltava 
vahvat taidot sekä suomen kielessä että viittomakielessä, jotta hän voi tehdä vasta kehittymässä 
olevan äidin-kielensä ja siihen kytkeytyvän kognitiivisen rakenteen varassa täydentäviä päätelmiä 
silloin, kun tulkkauksessa on häiriöitä.

Viittomakieltä omaksuvien lasten kielelliset taustat ovat hyvin moninaisia, ja heidän kielellisessä 
kehityksessään on viittomakielessä havaittu suurta vaihtelua (VIKKE-hanke, Niilo Mäki Instituutti 
2021). Varhaiskasvatuksessa on tuettava lapsen viittomakielen ja siihen liittyvän kulttuurin 
omaksumista ikätasoon sopivilla toimintatavoilla. Merkillepantavaa on se, että jokaisen lapsen 
sivistykselliset oikeudet rakentuvat vahvan kielitaidon varaan – ilman vahvaa viittomakielistä 
varhaiskasvatusta ja perheen saamaa tukea viittomakielen opiskeluun sen rinnalla viittomakielinen 
lapsi ei voi osallistua esi- ja perusopetukseen täysipainoisesti.

Lopuksi

Kuurojen Liitto ry yhtyy Vammaisfoorumi ry:n lausunnossa esitettyihin kommentteihin ja 
korjausehdotuksiin kolmiportaisen tuen järjestämisestä kokonaisvaltaisesti. Kuurojen Liiton osalta 
merkityksellisintä on se, että 

1. YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus ratifioitiin Suomessa 2016. Sopimus 
edellyttää vahvempaa perus- ja ihmisoikeusosaamista lakien valmistelun prosesseissa sekä riittävän 
varhaisen osallistamisen että kuulemisen osalta myös opetushallinnon alalla.
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2. Samaan aikaan on tärkeää huomioida keskeisten käsitteiden ajanmukaistamisen tärkeys 
oikeudellisesta näkökulmasta. Sekä lapsen oikeuksia että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
sääntely on tuonut tavallisen lainsäädännön rinnalle sisällöllisiä muutostarpeita, jotka on 
huomioitava lainsäädännössä, jotta myös lakien soveltaminen muuttuisi. Samalla sopimusten 
tulkinta on tuonut uutta käsitteistöä, joka niin ikään on ymmärrettävä lainvalmistelussa sääntelyn 
kohteen ja toimintaympäristön muutoksien kuvaamisen välineenä. Sekä kielellisten että 
vammaisvaikutusten arvioinnin on oltava lainvalmistelussa tehokkaampaa.

3. Vammaisten lasten ja vanhempien sekä viittomakieltä käyttävien lasten (joista osa on ns. 
normaalikuuloisia) ja heidän vanhempiensa kannalta on keskeistä, että varhaiskasvatuksen tuen 
järjestäjiä ohjataan vahvemmin varaamaan tuen järjestämiseen riittävät resurssit. Lapsen yksilöllisen 
tuen järjestämisvelvoite on laaja kokonaisuus, josta myös kasvatuksen ja opetuksen hallinnonalan on 
vastattava kokonaisvaltaisesti. – Kolmiportaisen tuen malli tai vastaava tapa huolehtia yksilöllisestä 
tuesta jokaiselle lapselle tulee selkiyttää ja yhtenäistää, mikä saattaa edellyttää lainvalmistelun 
aikatauluun muutoksia, jotta asiat tulevat kerralla kuntoon ja ulottuvat varhaiskasvatuksesta 
oppivelvollisuuden päättymiseen asti. Samalla on huomioitava sote-uudistukseen liittyvien siltojen 
rakentuminen ja mahdollinen hallinnonalo-jen yhteensovittaminen monialaisen ja -ammatillisen 
työn kannalta.

Helsingissä 11.6.2021

Kaisa Alanne

Johtaja

Selin-Grönlund Pirkko
Kuurojen Liitto ry


