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Suomen OECD-työ: lyhyt historia

• OECD on ollut aktiivinen varhaiskasvatuksen sektorilla  1990 -luvun 
lopusta alkaen 

• Suomi ollut pitkään mukana OECD:n varhaiskasvatukseen 
suuntautuneessa työssä, mm. 

– osallistuminen vuosina 1998-2005 kansainvälisiin teema-arviointeihin, joista julkaistiin 
laajat raportit Starting Strong I ja II. 

– teema-arviointien päätyttyä on perustettu jäsenmaiden yhteydenpitoon 
varhaiskasvatuksen verkosto (OECD Network on ECEC), jonka kokouksia  kaksi kertaa 
vuodessa. 

– viime vuodet vetovastuu verkostosta on ollut OECD:n sihteeristöllä ja jäsenmaista 
muodostetulla puheenjohtajistolla. 

– verkoston tehtävistä sovitaan OECD:n koulutuskomiteassa (EDPC). Jäsenmaat saavat 
esittää toimintaan painotuksiaan. 

• Viime vuosina varhaiskasvatuksen verkosto on hakenut tiiviimpää 
yhteistyötä mm. EU:n varhaiskasvatustyön, Maailman Pankin, Unescon 
ja tiedontuotannossa esimerkiksi Talis:n, EAG:n ja INES:n kanssa.
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Starting Strong -sarja
• Starting Strong (2001) Early Childhood Education and Care

• Starting Strong II (2006) Early Childhood Education and Care

• Starting Strong III (2012) Quality Toolbox for Early Childhood Education and 
Care

– laatuhankkeen Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care, 2009-
2011 julkaisu 

– Laadun käsikirja (Toolbox), työvälineitä päätöksentekijöille varhaiskasvatuksen 
laadun arvioimiselle ja parantamiselle. 

– Suomen maaprofiili paneutui tuolloin henkilöstön osaamisen, koulutuksen ja 
työolojen parantamiseen. 

• Starting Strong IV  (2015) Monitoring Quality on Early Learning and 
Development

– laadun seurannan ja arvioinnin jatkohanke (2012-); Suomi osallistui.

– hankkeessa keskityttiin keräämään tietoa erilaisista varhaiskasvatuksen laadun 
seurannan lähestymistavoista ja analysoitiin eri maiden laadun seurantaan liittyviä 
käytäntöjä. => samaan aikaan EU:n varhaiskasvatuksen laadun viitekehystyö

– hankkeen jatkona alettiin kehittää kansainvälisiä indikaattoreita sekä tilastointia 
(DATA-hanke => Key Indicators).
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Transition –hanke
OECD Review of Policies and Practicies for Transition from Early Childhood and 

Care to Primary Education

• Vuosina 2015-2016, yhteensä 9 maata osallistui, 30 maata 
tuotti tietoja. Julkaisu 21.6.2017.

• Suomen tavoitteena

– saada vertailtua tietoa eri maista tilanteessa, jossa meillä 
monia muutoksia meneillään (laki, perusteet, arviointi, 
pedagogiikka)

– koota tietoa ja käytäntöjä ja saada tätä kautta 
kokonaisnäkemystä kansallisesta tilanteesta siirtymiin 
liittyen niin hallinnossa ja tutkimuksessa sekä jossakin 
määrin myös käytännön toiminnoissa. 
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Transition –hanke
Suomen maaraportointi

• Suomen maaraportti (CN) perustuu OECD:n laajaan kyselylomakkeeseen 
(2 osaa)

– kuvaa siirtymiin liittyviä politiikkatoimia, siirtymien suunnittelua, 
organisointia, ohjausta ja tavoitteita (luku 1). 

– kuvaa siirtymiä ammatillisen, pedagogisen ja kehityksellisen (luvut 2- 4) 
jatkuvuuden näkökulmista. 

– luodaan katsaus siirtymiin liittyviin haasteisiin ja strategioihin näiden 
haasteiden voittamiseksi. 

– koonti viime vuosien suomalaisesta siirtymätutkimuksesta ja tutkijoista 

• Suomen maaraportin kirjoittamisesta ja kokoamisesta on vastannut OKM

– yhteistyö OPH:n ja tutkijoiden kanssa (Tuija Turunen Lapin yliopisto, 
Kristiina Kumpulainen ja Saara Salmi Helsingin yliopisto). 
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Yleisiä tuloksia hankkeeseen osallistumisesta

• avannut siirtymiin (vk-esiopetus-koulu) liittyvää viitekehystä ja 
käsitteistöä entistä laaja-alaisemmaksi

– kompleksisuus ja monitahoisuus (esiopetusvuosi v. 2000-)

– ammatillinen, pedagoginen, kehityksellinen jatkumo

– vertikaalinen / horisontaalinen jatkumo

– päivittäiset jatkumot

– lasten subjektiiviset kokemukset siirtymistä => siirtymien merkitys lapselle ja 
vanhemmille

– ”vasuilla” ja opseilla / lainsäädännöllä / ohjeistuksella merkittävä rooli siirtymien 
kehittymisessä ja kehittämisessä

• on saatu kokonaisvaltaisempi käsitys Suomen kansallisesta 
tilanteesta siirtymien osalta

• koottu kansallista tutkimusta ja tutkijoita

• koonnut maaraportin laatimisen kautta yhteen eri toimijoita siirtymien 
osalta ja edistänyt yhteistyötä
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Nykytrendit siirtymissä meillä ja muualla

• siirtymien ja jatkumojen
– merkitys yleisellä tasolla

– suunnittelun merkitys

– joustavuus => yksilöllisyys

– tiedonsiirto

– yhteistyön toimintatavat

– perus- ja täydennyskoulutus

– johtaminen

• keskustelun painopisteen muutos: kouluvalmius – koulun valmius

• tutkimuksen ja sen hyödyntämisen lisääntyminen

• toimintakäytäntöjen kehittäminen ja arvioiminen

• toteutusmallit ja –vastuu paikallisella tasolla

• huomio erityisesti tukea tarvitseviin lapsiin ja 
maahanmuuttajataustaisiin lapsiin 
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Kiitokset Suomelle OECD:ltä

• siirtymiin liittyvä tutkimus

• esiopetusvuosi, joka toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
välissä erinomaisena siirtymävaiheena. 

• toimintakäytännöt
– mm. Suomessa kuunnellaan lasten mielipiteitä osana siirtymiä sekä tarjotaan 

joustavia siirtymiä mm. koulunaloituksen porrastusmahdollisuuksien muodossa.
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Haasteet
• siirtymien näkeminen kokonaisvaltaisesti (koti-vk-esiopetus-koulu-

iltapäivätoiminnot…)

• fokus lapseen 

• käytäntöjen vaihtelu paikallisella tasolla

• puute selkeistä kansallisista linjauksista

• kehittämisessä huomioon tutkimus, hyvät käytännöt sekä teeman 
laaja-alaisuus

– mm. lasten iät vaihtelevat 1-6v 

• eri toimijoiden yhteistyö
– ”siirtymät raja-aitoina”

• tiedonsiirto

• ammatillinen jatkumo: yhteisiä tavoitteita siirtymien toteuttamiseksi

• kehityksellinen jatkumo: vanhempien ja lasten parempi tiedottaminen 
ja osallistuminen siirtymiin liittyen
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Yhteenveto

• Poliittinen ja yhteiskunnallinen kiinnostus siirtymiin sekä aiheen tutkimus 
on lisääntynyt viime vuosina eri maissa. 

• Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle 
nähdään tärkeänä ja monet maat ovatkin lisänneet tämän johdosta 
investointejaan varhaiskasvatukseen. 

• Siirtymät ovat lapselle hyvin merkityksellisiä vaiheita. Laadukkaat 
siirtymät ovat suunniteltuja, lapsilähtöisiä ja toteutettu koulutetun 
henkilöstön toimesta siirtymiä ohjaavan opetussuunnitelman kautta.

• Laadukkaat siirtymät vahvistavat varhaiskasvatuksen positiivisia 
vaikutuksia esi- ja perusopetukseen ja lapsen myöhempään elämään.

• Suomessa 1.8.2015 voimaan tullut Varhaiskasvatuslaki ja syksyllä 2016 
julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  vahvistavat omalta 
osaltaan siirtymiä varhaiskasvatuksessa. Perusteasiakirjan 
uudistamisessa pyrittiin entistä vahvempaan jatkuvuuteen esi- ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmien välillä.
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Starting Strong V 
Transitions from Early Childhood Education ans Care to Primary

Education

Tausta

• Tällä hetkellä siirtymistä on vähän tietoa 
kansainvälisesti. 

• Siirtymien kehittämiseksi tietoaukkojen täyttäminen 
on välttämätöntä. 

• Hankkeessa pyrittiin tuottamaan tietoa ja myös 
laatimaan ehdotuksia siirtymiin liittyvien 
toimintojen kehittämiseksi. 
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Starting Strong V 
Transitions from Early Childhood Education ans Care to Primary

Education

Raportin johtopäätöksenä esitetään kuusi läpileikkaavaa toimintaohjetta siirtymien ja 
jatkumojen kehittämiseksi:

1. suurempaa merkitystä tulisi jatkossa laittaa sille, että koulu on valmis lapsille kuin 
että lapset ovat valmiita kouluun

2. siirtymiin liittyvien myyttien ja väärinymmärrysten hälventäminen; siirtymät ovat 
monisuuntaisia ja dynaamisia prosesseja, joihin lapsen ei ole helppo sopeutua 

3. sujuvat siirtymät edellyttävät monen toimijan yhteistyötä. Tärkeää on yhteistyön 
rakenteellisten esteiden voittaminen ja entistä paremman ympäristön rakentaminen 
siirtymille

4. selkeä kansallinen viitekehys ja siirtymien johtaminen paikallisella tasolla 
varmistavat, että siirtymät vastaavat paikallisia ja moninaisia kulttuurisia ja sosio-
ekonomisia piirteitä sekä vanhempien odotuksia

5. siirtymiin suunnataan tasa-arvoa edistäviä toimintoja ja voimavaroja, erityisesti 
haastavimmista olosuhteista tuleville lapsille

6. tuetaan toimia, joilla tutkimus (siirtymiin liittyvien tekijöiden esiin nostaminen), 
arviointi ja seuranta (hyvien käytäntöjen löytäminen) tuottavat parempia siirtymiin 
liittyviä käytäntöjä ja päätöksentekoa.  
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Key OECD Indicators on Early Childhood and Care

• OECD:n verkoston DATA-hankkeen aikaansaannos, julkaistu 21.6.2017

• Indikaattoriraportissa
– koottu laadun keskeiset indikaattorit ja pyritty validoimaan ne

– tuotettu indikaattorikokonaisuudella tuloksia SEKÄ ajantasaista tietoa ja analyysejä eri 
maille varhaiskasvatusjärjestelmien kehittämiseksi.

• OECD painottaa, että indikaattoreita voidaan käyttää auttamaan maita 
rakentamaan entistä tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa järjestelmää 
varhaiskasvatukseen 

• Julkaisu on perusteellinen kansainvälinen tietolähde varhaiskasvatuksesta
– tehdään jatkossa 2-3 vuoden välein?

– indikaattorien kehittämistyö jatkuu edelleen

• Indikaattorien kolme keskeisintä valintakriteereinä ovat olleet 
– relevanttius varhaiskasvatukseen

– kytkös laadun standardeihin

– indikaattorien tulkittavuus ja vertailtavuus.
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Indikaattoriraportin viisi teemaa

1. Indikaattorien tarve varhaiskasvatussektorilla 

2. Kontekstuaalisten tekijöiden vaikutus varhaiskasvatuksen 
indikaattoreihin

3. Varhaiskasvatuksen investoinnit 

Policy inputs, esim. rahoitus, henkilöstön koulutus, työolot 

4. Varhaiskasvatuksen tuotokset 

Policy outputs, esim. saatavuus, osallistuminen ja 
opetussuunnitelmatyö, 

5. Varhaiskasvatuksen vaikutukset 

Policy outcomes, esim. lasten suoriutuminen 15 -vuotiaana, 
tukea tarvitsevat lapset, varhaiskasvatuksen vaikutus lapsen 
terveyteen, hyvinvointiin ja äitien työllistymiseen.  
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Key OECD Indicators on Early Childhood and Care

• Indikaattoriraportista ilmenee
– ensimmäiset vuodet lapsen elämässä ja varhaiskasvatuksessa luovat pohjan tulevalle 

kehitykselle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. 

– varhaiskasvatus hyödyttää lasten oppimisen lisäksi erityisesti naisten 
työllistymismahdollisuuksia.

– varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat kasvaneet eri maissa. 
Heidän palkkatasonsa on kuitenkin alhaisempi kuin muiden, vastaavan tasoisen 
koulutuksen saaneiden palkka

– haasteina varhaiskasvatuksen kehittämisessä indikaattoriraportti näkee riittävän 
rahoituksen sekä henkilöstön ammatillisuuden kehittämisen ja työolojen 
parantamisen. Myös vanhempien osallistuminen edellyttää kehittämistä. Henkilöstön 
ja vanhempien yhteistyötä tulisi lisätä.

– myös tasavertainen pääsymahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on 
edelleen joissakin OECD-maissa ongelma, erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osalta. 

– universaali pääsy ei vielä takaa korkeaa laatua varhaiskasvatuksessa. Useissa 
maissa on siirrytty tai ollaan siirtymässä opetussuunnitelmallisesti tai hallinnollisesti 
integroituun systeemiin. Yli 50 % OECD-maista on integroitu systeemi.
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Indikaattoriraportti / Suomi

• Indikaattorihanke yhdistyy erinomaisesti Suomessa mm. kehitteillä 
olevaan varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämiseen 
(VARDA). 

• Indikaattoreita voidaan Suomessa käyttää monipuolisesti (muistaen 
kulttuurisen ja kontekstuaalisuuden näkökulman) 
varhaiskasvatustiedon tuottamiseen niin tilastoinnista vastaavien, 
päätöksentekijöiden, tutkijoiden kuin kunnallisten toimijoidenkin 
toimesta. 

• Myös Karvin varhaiskasvatusta koskeva arviointityö tulee hyötymään 
OECD:n indikaattorityöstä. 

• Meille hyödyllinen oman kehityksemme asemoimisessa suhteessa 
kansainväliseen tilanteeseen ja trendeihin
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Indikaattorityön jatkokehittäminen

• OECD jatkaa varhaiskasvatuksen linjausten ja varhaiskasvatuksesta 
saatavan kansainvälisen tiedon yhteyden vahvistamista. 

• Keskeisiä teemoja ovat jatkossa entistä useampien maiden 
osallistuminen hankkeisiin ja  

– entistä vertailtavampien indikaattoreiden kehittäminen esimerkiksi 

• alle 3-vuotiaiden osallistuminen

• rahoituksen määrittely

• aikasarjojen tarkastelu 

• opetussuunnitelmien sisällöt

• lasten viettämä aika tavoitteellisessa ja pedagogisessa varhaiskasvatuksessa.

– lisäksi OECD on kiinnostunut kehittämään varhaiskasvatuksen 

• prosessilaadun ja 

• lasten ”oppimistulosten” arviointia. 
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Muuta ajankohtaista OECD:ssa

• Talis-Starting Strong

• The Teaching and Learning International Survey (TALIS)

• nk. henkilöstö-kysely 

• IELS 

• International Early Learning and Child´s Well-being Study –hanke

• lasten oppimisen arviointi 

• Dimension of Quality

• The Policy Review on Quality in ECEC: Making Informed
Decisions to Improve Quality for Better Child Outcomes)

- Hankkeen julkaisusta tulee Starting Strong –sarjan osa VI.

• Inklusiivisuus teemana nousemassa käsittelyyn
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Linkit

OKM:n tiedote 21.6.2017

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-siirtymia-
selvitettiin-oecd-maissa

Raportit:

• Starting Strong V - The OECD Review of policies and practices for 
transitions from early childhood to primary education

• Finnish Country Note on Transitions in ECEC Review of Policies and 
Practices for Transitions from Early Childhood Education to Primary
Education. Publications of the Ministry of Education and Culture, 
Finland 2017:27

• Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood
Education and Care
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