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Näkökulmia varhaiskasvatukseen:

– Varhaiskasvatusjärjestelmien kehittäminen nähdään yhä useammin investointina, 
jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia (muun muassa Heckman 2011; Heckman, Pinto ja 
Savelyev 2013)

– Varhaiskasvatus mahdollistaa yksilöille ja yhteiskunnalle välittömiä ja pidemmälle 
aikajänteelle suuntautuvia asioita, kuten tasa-arvoisen koulutuksen, vanhemmille 
työ- ja opiskeluelämään osallistumisen ja lapsille inhimillisen pääoman kasvun

– Varhaiskasvatus nähdään aiempaa useammin osana elinikäistä oppimista ja lapsen 
oikeutena varhaiskasvatukseen

– Varhaiskasvatuksella voidaan tukea lapsen kehitystä ja oppimista, myös erilaisissa 
pulmatilanteissa. Erityisesti hyöty on nähtävissä heikommista oloista tuleville 
lapsille. (muun muassa Melhuish ja muut 2015, Havnes ja Mogstad 2015)

Selvityksen lähtökohtia  



Selvityksen lähtökohtia  
• Hallinnonalan muutos (2013) , varhaiskasvatuslaki (1.8.2015) ja 

varhaiskasvatussuunnitelman velvoittavuus (1.8.2017) ovat muuttaneet 
suomalaisen varhaiskasvatuksen tehtäviä ja tuoneet sitä vahvemmin osaksi 
suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

• Laadukas varhaiskasvatus voi parhaimmillaan toimia yhdessä lapsen ensisijaisten 
kasvattajien, vanhempien, kanssa lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi.

• Lasten osallistumiseen liittyvät suositukset koskevat kaikkia varhaiskasvatuksen 
muotoja. Henkilöstörakennetta, osaamista, kelpoisuuksia ja koulutuksen 
kehittämistä tarkastellaan tehtäväksi annon mukaisesti päiväkotikontekstissa.

• Tehtäväksi antoon liittyvät asiakokonaisuudet ovat odottaneet ratkaisua 
maassamme jo pitkään.

• Selvityshenkilöiden osaamisessa yhdistyy vahvaa tutkimuksen osaamista sekä 
palvelujen järjestämisen asiantuntijuutta.

• Selvityshenkilöiden  esittämät suositukset ovat yhteiset.



Varhaiskasvatukseen osallistuminen, taustaa

• Varhaiskasvatukseen osallistuminen vaikuttaa lasten kehitykseen eri tavoin 
eri ryhmissä
– Varmimmin varhaiskasvatukseen osallistumisesta hyötyvät vanhemmat ja 

köyhemmästä tai vähemmän koulutetusta perhetaustasta tulevat lapset

• Suomessa varhaiskasvatukseen osallistumisaste on huomattavasti muita 
maita keskimäärin alemmalla tasolla
– Tämä pätee vertailtaessa 1-2 ja 3-5-vuotiaita

• Varhaiskasvatukseen osallistuvat suhteellisen harvoin juuri ne, jotka siitä 
eniten hyötyisivät
– Näiden ryhmien osallistumista haittaa suhteellisesti eniten myös huonot 

taloudelliset kannustimet



Varhaiskasvatusmaksut

• Työryhmän ensimmäinen suositus varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nostamiseksi on varhaiskasvatusmaksujen alentaminen

• Suosituksessa alimpia tulorajoja nostetaan ja maksujen kasvuastetta tulojen 
mukaan pienennetään, mutta kaikista korkeimpia maksuja nostetaan
– Näin tehtynä uudistus vähentäisi tehokkaimmin kannustavuuteen liittyviä 

ongelmia erityisesti pienituloisilla

– Varhaiskasvatusmaksukertymät kunnille alenisivat, mikä pitäisi kompensoida



Kotihoidontuki

• Työryhmän toinen suositus osallistumisasteen nostamiseksi on 
kotihoidontuen ja lastenhoitovapaan keston lyhentäminen 
vuodella
– Nykyisin nämä päättyvät nuorimman lapsen täyttäessä kolme

• Kotihoidontuen käyttö on varsin korkealla asteella kaikissa ryhmissä
– Usein vanhemmat alle kouluikäiset sisarukset hoidetaan tällöin kotona

• Esityksen toimet suhteellisen tehokkaita osallistumisasteen 
nostamiseksi ja julkiselle sektorille edullisia



Esiopetuksen mahdollinen laajentaminen

• Kolmas työryhmän esitys on pidemmällä aikavälillä 
esiopetuksen laajentaminen ainakin 5-vuotiaisiin 
– Esiopetuksen ensimmäinen vuosi voisi olla 

vapaaehtoinen ja toinen vuosi ennen 
oppivelvollisuusiän alkua velvoittava, kuten tälläkin 
hetkellä

• Nykyistä erontekoa lainsäädännössä kolmeen erilliseen 
lainsäädäntöön tulisi harkita supistettavaksi tai jäntevämmän 
pedagogisen kokonaisuuden muodostavaksi



Varhaiskasvatukseen osallistuminen,
muita suosituksia

• Muina suosituksina työryhmä esittää muun muassa
– Varhaiskasvatuksen laatuun ja tilanteeseen liittyvän tiedon tuottamista

– Tutkimusten mahdollistamisen esimerkiksi kokeilujen avulla

• Kuntien omat käytännöt 
– Palvelunohjauksen kehittäminen varhaiskasvatukseen osallistumista 

tukevaan suuntaan

– Esimerkiksi kotihoidontuen kuntalisien säännöt, että vanhemmat 
sisarukset tulisi hoitaa kotona harkintaan



Varhaiskasvatukseen osallistuminen,
suositusten yhteiskunnallisia vaikutuksia

• Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sekä kotihoidontuen 
rajoittaminen alle kaksivuotiaisiin toisi varhaiskasvatuksen piiriin
– 1-2-vuotiaiden ryhmässä noin 6 000 lasta lisää ja osallistumisaste 

nousisi noin 5 prosenttiyksikköä (nykyään noin 30%)

– 3-5-vuotiaiden ryhmässä noin 4 000 lasta lisää ja osallistumisaste 
nousisi noin 2 prosenttiyksikköä (nykyään noin 75%)

• Osallistumisasteet nousisivat suhteellisesti enemmän pienituloisten 
ja matalasti koulutettujen perheissä



Henkilöstön osaaminen keskeinen laatutekijä

• Varhaiskasvatuksen muuttuneet tehtävät edellyttävät uudenlaista 
osaamista
– Selvityshenkilöryhmä on hyödyntänyt aiempia asiaa koskevia selvityksiä 

ja tutkimuksia ja esittää jäsennyksen päiväkotityössä vaadittavasta 
osaamisesta (s. 75)

• Osaamisvaatimusten muutokset heijastuvat myös päiväkotien 
henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön perus- ja 
täydennyskoulutukseen muutostarpeina
– Selvityshenkilöryhmä esittää uudenlaista henkilöstörakennetta ja 

koulutuksen rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia
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Päiväkotien henkilöstörakenne 
– keskeiset ehdotukset

• Moniammatillinen henkilöstörakenne

• Enemmistö henkilöstöstä korkea-asteen koulutuksen suorittaneita

• Päiväkodin henkilöstön ammattinimikkeiden muutokset
– Varhaiskasvatuksen opettaja (vähintään 40%), varhaiskasvatuksen 

sosionomi (20-25%), lastenhoitaja (35-40%)

• Henkilöstön tehtäväkuvien ja ammatillisten vastuiden selkiyttäminen
– Ammatilliset profiilit ja relationaalinen asiantuntijuus

• Kelpoisuusehtoihin liittyviä esityksiä
– Sisältää siirtymäsäädöksiä nyt työelämässä toimivien osalta
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Henkilöstö- ja koulutustarve

• Tällä hetkellä pulaa erityisesti opettajista

• Eläköityminen melko voimakasta tulevalla vuosikymmenellä

• Henkilöstörakenteen muutosehdotukset heijastuvat myös työvoima- ja 
koulutustarpeeseen
– Varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan nykyistä enemmän

– Varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia tarvitaan nykyistä 
vähemmän

• Koulutusmäärien lisäykset yliopistojen varhaiskasvatuksen 
opettajankoulutuksessa 
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Peruskoulutuksen kehittäminen

• Eri koulutusten (toinen aste, ammattikorkeakoulut, yliopistot) 
koulutustarpeen arviointi ja sen vaatimat ratkaisut

• Koulutusten välisen yhteistyön tiivistäminen
– Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi

• Sisällöllisen ja koulutusvolyymiä koskevan kehittämisen ehdotukset 
eri koulutusmuodoille
– Sisällöllinen kehittäminen muuttuneiden osaamisvaatimusten ja 

ammatillisten profiilien mukaisesti

– Volyymimuutokset henkilöstörakenteen muutosten ja eläköitymisen 
mukaisesti
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Peruskoulutuksen muutosten vaikutukset hitaita
- täydennyskoulutuksen merkitys korostuu

• Esitetään merkittävää lisärahoitusta varhaiskasvatuksen henkilöstön 
täydennyskoulutukseen (myös kouluttajakoulutus)
– Monikulttuurisuus, opetussuunnitelmatyö, lasten kehitys ja oppiminen, 

varhaispedagogiikka ja sen johtaminen

– Mentorointikoulutus, joka tukee ammatillisten profiilien uudistamista

– Päiväkotien ja varhaiskasvatuksen johtajien johtamisen valmennus
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