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1 Valmisteluryhmän tehtävä ja työskentelyprosessi  

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmän toimeksianto tulee varhais-
kasvatuksen neuvottelukunnalta1. Neuvottelukunta päätti 27.11.2008 pidetyssä kokoukses-
saan perustaa valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on 

1. valmistella esitys neuvottelukunnan aloitteeksi varhaiskasvatusalan koulutusten arvioi-
miseksi sekä  

2. selvittää eri mahdollisuudet arvioinnin toteuttamiseksi.  

 
Valmisteluryhmän perustamisen taustana ovat varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan en-
simmäisen toimikauden2 aikana julkaistut asiakirjat, joissa koulutuksen arvioinnin tarpeelli-
suus tuodaan esiin. Näiden kahden asiakirjan sisältöä koulutusten arvioinnin osalta esitel-
lään luvussa kaksi. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on todennut3, että varhaiskasva-
tusalan koulutuksen valtakunnallisen arvioinnin tavoitteena on arvioida, miten nykyinen 
koulutus vastaa työelämän osaamistarpeisiin. Edelleen koulutusten arviointi nähdään tär-
keänä uuden varhaiskasvatuslainsäädännön valmistelun näkökulmasta. 

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on toiminut professori Anna Raija Nummenmaa Tampe-
reen yliopistosta ja jäseninä tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen terveys- ja sosiaa-
lialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestöstä (TEHY), lehtori Päivi Marjanen Laurea 
ammattikorkeakoulusta, opetusneuvos Armi Mikkola opetusministeriöstä sekä koulutustoi-
mitsija Riitta Vehovaara Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL ry). Valmisteluryhmän 
asiantuntijasihteerinä on toiminut ylitarkastaja Kirsi Alila sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
Jäsenet ovat tuottaneet materiaalia ryhmän käyttöön ja raportin taustaksi. 

Valmisteluryhmän toimiaika oli 27.2–15.9.2009, ryhmä sai kuitenkin työnsä päätökseen jo 
kesäkuussa 2009. Toimiaikansa puitteissa valmisteluryhmä kokoontui sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteensä kolme kertaa (27.2, 30.3 ja 11.5).  

Valmisteluryhmä kuuli työskentelynsä aikana kolmea asiantuntijaa. Neuvotteleva virkamies 
Pirjo Sarvimäki (30.3.2009) sosiaali- ja terveysministeriöstä selvitti Sosiaalialan ammatti-
henkilöiden foorumin ja Ennakointiverkoston työtä. Korkeakoulutuksen arviointineuvoston 
puheenjohtaja Riitta Pyykkö ja koulutuksen arviointineuvoston pääsihteeri Heikki K. Lyyti-
nen olivat kuultavina (11.5.2009)  arvioinnin toteuttamiseen liittyen. Lisäksi sosiaalialan 
osaamiskeskuksilta pyydettiin tietoja heidän tekemästään koulutusten, erityisesti varhais-
kasvatusten koulutusten arviointiin liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä ja selvityksistä. 
Valmisteluryhmän työn vaihetta esiteltiin varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan kokouk-
sessa 5.5.2009. 

                                                 
1 Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta 524/2004. 
2 Toimikausi 18.2.2005 - 31.12.2007. Asettamispäätös STM077:00/2004. 
3 Kokousmuistio 27.11.2008 
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Raportin luvussa yksi kuvataan varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryh-
män tehtävä ja työskentelyprosessi. Luku kaksi keskittyy kuvaaman koulutusten arvioinnin 
taustaa. Kolmas luku esittelee perusteluja varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tar-
peellisuudesta. Neljännessä luvussa valmisteluryhmä tuo esiin esityksensä arvioinnin suo-
rittamiseksi ja edistämiseksi.  Luvusta viisi löytyvät raportin lähteet ja listaus käsillä olevan 
teeman kannalta relevantista kirjallisuudesta. Liitteet on koottu lukuun kuusi. 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmä jättää kunnioittaen esityksensä 
varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle. 

 

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009 

 

    Anna Raija Nummenmaa 

 

 Päivi Marjanen     Armi Mikkola 

 

Marja-Kaarina Koskinen    Riitta Vehovaara 

 

Kirsi Alila 
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2 Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin taustaa 

2.1  Varhaiskasvatus osana lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmää 
 
Pienten lasten ja heidän perheidensä palvelu- ja tukijärjestelmän muodostaa sosiaali-, ter-
veys- ja opetustoimen hallinnoima kokonaisuus. Varhaiskasvatuspalvelut ovat järjestelmän 
keskeinen osa. Ne muodostuvat kunnan tai yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiope-
tuksesta sekä muusta varhaiskasvatustoiminnasta. Seurakuntien ja järjestöjen kerhotoiminta 
tai kuntien lapsille ja lapsiperheille järjestämä avoin varhaiskasvatustoiminta eri muotoi-
neen ovat esimerkkejä muusta varhaiskasvatustoiminnasta. Varhaiskasvatuspalvelut sekä 
muu lasten ja perheiden palvelu- ja tukijärjestelmä4 toimivat kokonaisuutena lasten var-
haiskasvatuksen ja samalla myös vanhemmuuden tukena.   

Varhaiskasvatusta ja sen sisällöllistä kehittämistä ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteasiakirja5. Tässä Vasuksi kutsutussa asiakirjassa täsmennetään julkis-
ten varhaiskasvatuspalvelujen toimintaa seuraavasti: 

.....”Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu 
hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista, 
tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella 
leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen,  erityi-
sesti varhaiskasvatukseen ja monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen ja  mene-
telmien tuntemiseen perustuva kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, 
kehityksestä ja oppimisesta. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammatti-
laisten kiinteää yhteistyötä, kumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien 
yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonai-
suuden.” 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ensimmäisen toimikauden loppuraportissa6 esitetty 
varhaiskasvatuksen määrittely perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjan 
määrittelyyn. Neuvottelukunta kuvaa varhaiskasvatusta oheisen lainauksen mukaisesti:  

”Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasva-
tuksellista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen piiriin lasketaan Suomessa 
kuuluvaksi lähinnä alle kouluikäisten lasten palvelut kuten päivähoito ja esi-
opetus sekä lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta,  Varhaiskasva-
tuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvua ja kehitystä inhimillisen toimin-
nan eri alueilla. Varhaiskasvatus tukee fyysistä kehitystä ja terveyttä, sosiaa-
lista ja tunne-elämän kehitystä, älyllistä kehitystä ja oppimista, luovaa toi-
mintaa ja mielikuvitusta sekä tutustumista omaan lähiympäristöön ja kult-

                                                 
4 Liite 1: Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä.  
5 Stakes, oppaita 56/2005. 
6 STM selvityksiä 2007:72. 
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tuuriin. Varhaiskasvatuksen perusta annetaan kotona, sillä vanhemmilla on  
ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Kotikasvatuksen tukena ovat varhais-
kasvatuspalvelut, jotka monin eri toimintamuodoin tarjoavat yhteiskunnalli-
sesti säädeltyä varhaiskasvatusta.”   

Varhaiskasvatustyö on vaativaa ammatillista toimintaa, joka edellyttää  varhaiskasvatuksen 
alueelle eri tavoin kvalifioituneita työntekijöitä.  Koulutuksella on keskeinen asema amma-
tillisen osaamisen tuottamisessa. 
 
 
2.2  Koulutusta näyttötutkinnoista tohtorikoulutukseen 
Varhaiskasvatuksen erilaisiin tehtäviin kelpoisuuden antavaa koulutusta toteutetaan tällä 
hetkellä koulutuksen monella tasolla ja eri koulutusaloilla yliopistoista näyttötutkintoihin7. 
Yliopistoissa koulutetaan kasvatustieteen tohtoreita, maistereita ja kandidaatteja (lastentar-
hanopettaja), ammattikorkeakouluissa sosionomeja (AMK) ja toisen asteen oppilaitoksissa 
ammatillisina perustutkintoina lastenohjaajia8 ja lähihoitajia9. Lisäksi ammattitutkintokou-
lutuksen kautta voidaan suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto10. Lähihoitajan (ai-
kuisopiskelu) ja perhepäivähoitajan ammattitutkinnot on mahdollista suorittaa myös näyttö-
tutkintona. 

Varhaiskasvatukseen sisältyvä EDUCARE  ajatus - varhaiskasvatus kasvatuksen, hoidon ja 
opetuksen kokonaisuutena - on ylläpitänyt sitä, että kelpoisuuden tuottavaa koulutusta to-
teutetaan terveyden, sosiaalialan, liikunta-alojen, sielunhoidollisen  sekä kasvatusalan kou-
lutuskonteksteissa.  

Varhaiskasvatuksen ammattiin kelpoisuuden antavien tutkintojen osalta koulutukseen ha-
keutuvista, aloituspaikoista tai valmistuneista ei tällä hetkellä saada kattavaa ja vertailtavaa 
tilastotietoa.11 Tästä johtuen on hankalaa esittää muuta kuin suuntaa antavia arvioita koulu-
tusmääristä. Karkean arvioin mukaan varhaiskasvatukseen suuntautuvassa koulutuksessa 
aloittaa vuosittain noin 7 000 opiskelijaa. Yliopistoissa lastentarhanopettajan/kasva-
tustieteen kandidaatin tutkinnon aloituspaikkoja on 35012, joista osa saa nykyisin myös oi-
keuden suorittaa kasvatustieteen maisterin13 tutkinnon.   Ammattikorkeakouluista valmistuu 
vuosittain noin 660 varhaiskasvatukseen suuntautunutta sosionomia14. Korkea-asteen tut-
kintoja voidaan täten arvioida valmistuvan vuosittain reilut 1 000 kappaletta. 

                                                 
7 Liite 2: Varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmä. 
8 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto. 
9 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtava koulutus, tutkintonimike lähihoitaja. 
10 Ammattitutkintona myös esimerkiksi lasten ja nuorten erityisohjaajan, koulunkäyntiavustajan ja koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinnot. 
11 Liite 3: Varhaiskasvatuskoulutusta antavien oppilaitosten määrä ja koulutuspaikkakunnat (tai –alueet) kou-
lutusaloittain. 
12 Lähde: Opetusministeriö/KOTA. 
13 Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena varhaiskasvatus. 
14 Lähde: Päivi Marjanen, Laurea AMK. 
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Lähihoitajakoulutuksesta valmistui vuonna 2008 yhteensä 6 807 opiskelijaa, joista opetus-
suunnitelmapohjaisesta koulutuksesta 3 383, näyttötutkintona 2 594 ja oppisopimuksen 
kautta 830 opiskelijaa15. Tarkkaa tietoa lähihoitajista, jotka ovat suorittaneet lasten ja nuor-
ten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman ei saada. Tilastokeskus tosin kysyy tutkinnon 
suorittaneet tiedoissa myös koulutusohjelmatietoa, mutta vastaajat eivät sitä aina ilmoita.  

Lastenohjaajien tutkinnon suorittaneita oli vuonna 2007 yhteensä 440, joista opetussuunni-
telmapohjaisena 217, näyttötutkintona 139 ja oppisopimuksena 84 opiskelijaa. Perhepäivä-
hoitajien ammattitutkinnon suoritti vuonna 2007  217 opiskelijaa opetussuunnitelmapohjai-
sena, näyttötutkintona 326 ja oppisopimuksena 107, yhteensä 343 opiskelijaa.  

Varhaiskasvatushenkilöstön kelpoisuuksia säädellään kahden eri ministeriön lainsäädännön 
kautta. Esiopetuksen kelpoisuuksista säädellään perusopetuslaissa16, päivähoidon henkilös-
tön osalta laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja sitä täyden-
tävässä asetuksessa17. 

Eritasoinen koulutus ja erilainen koulutusorientaatio tuovat erilaisuutta ammattikäytäntöi-
hin, mikä ilmenee erilaisena osaamisena sekä osittain myös haasteena moniammatillisessa 
työssä. Raportin liitteessä 4 on esitetty varhaiskasvatuksen tutkintonimikkeet, opintojen laa-
juus ja tutkinnon antama kelpoisuus. 
 
 
2.3  Varhaiskasvatus aikaisempien koulutusten arviointien kontekstissa  
Varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmää ja koulutuksia kokonaisuutena ei ole aikaisemmin 
arvioitu. Varhaiskasvatus on jäänyt ulkopuolelle viime vuosina useissa koulutusta pohti-
neissa selvityksissä ja arvioinneissa, vaikka se on varsin mittava alue koulutusvolyymiltään 
ja moninainen koulutustasoiltaan.  

Varhaiskasvatusta ei sisällytetty mukaan mm. opetusministeriön Sosiaalialan korkeakoulu-
tuksen tulevaisuuteen pohtineeseen raporttiin18, jossa  laadittiin ehdotus siitä, miten sosiaa-
lialan koulutusta ja tutkimusta on tarkoituksenmukaista järjestää ja kehittää yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa vuoteen 2012 mennessä ja miten se tulisi mitoittaa ottaen huomi-
oon työelämän ja tutkimuksen tarpeet.  

Varhaiskasvatus ei myöskään ollut mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulu-
tuksen arviointineuvoston yhteistyönä toteuttaneessa sosiaalityön ja sosiaalialan valtakun-

                                                 
15 Lähde lähihoitajien, lastenohjaajien ja perhepäivähoitajien osalta: Opetushallitus/Wera. 
16 A 686/1998. 
17 L 272/2005 ja A 608/2005. 
18 OPM 2007:43. 



 

 

16

 

nallisen arvioinnin, joka valmistui vuonna 200419. Arvioinnin johtopäätösten toteutumisen 
seuranta-arviointi julkaistiin vuonna 200820.  

Lastentarhanopettajakoulutusta ei ole arvioitu ollenkaan yliopistoihin siirtymisen jälkeen. 
Lastentarhanopettajakoulutus ei ollut mukana Opetusministeriön opettajakoulutukseen 
kohdistuneessa selvityksessä vuosina 1999–200121.  Opetusministeriö on kuitenkin rapor-
tissaan Opettajakoulutus 202022 esittänyt lastentarhanopettajakoulutuksen arvioimista ensi 
tilassa. 

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen (mm. lastenohjaaja, lähihoitaja) 
on käynnissä Opetushallituksen toimesta vuoteen 2010 mennessä. Uudistamistyö on käyn-
nistynyt vuonna 2007. 

Sosiaalialan osaamiskeskuksille23 tehdyn kyselyn24 (liite 5) mukaan voidaan todeta, että 
alueellisissa osaamiskeskuksessa, joita on yhteensä yhdeksän, ei ole ollut varhaiskasvatuk-
sen koulutusten arviointiin liittyvää kehittämistyötä, tutkimusta, selvityksiä tai hankkeita. 
Sosiaalialan osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen koulutukseen liittyvä työ on ollut lähin-
nä täydennyskoulutusten suunnittelua ja järjestämistä, työssäoppimisen ja käytännön ope-
tuksen kehittämistä ja erilaisten koulutusverkostojen koordinoimista.  

Suomi on ollut mukana 2000-luvun alusta OECD:n varhaiskasvatuksen arvioinneissa25. 
Niissä ei kuitenkaan varsinaisesti ole keskitytty koulutusten arviointiin, vaan haettu vertai-
lutietoa eri maiden varhaiskasvatuskoulutusten koulutustasosta, koulutusten antamista pä-
tevyyksistä ja henkilöstön työolojen kehittämisestä.  

Norjassa on alkanut vuonna 2009 lastentarhanopettajakoulutuksen valtakunnallinen arvi-
ointi.26 Ilmeisesti myös Iso-Britanniassa on meneillään lastentarhanopettajakoulutuksen 
arviointi. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää – Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulu-
tusten arviointi yhteistyössä työelämän kanssa. Korkeakoulujen arviointineuvosto 5:2004. 
20 Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen nykytila ja kehittämishaasteet. Yliopistojen sosiaalityön ja ammat-
tikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto 3:2008. 
21 Opettajakoulutus tulevaisuuden tekijänä. Yliopistoissa annettavan opettajakoulutuksen arviointi. Korkea-
koulujen arviointineuvoston julkaisuja 1999:11. 
22 OPM 2007:44. 
23 Laki sosiaalialan osaamiskeskuksista 1230/2001. 
24 Liite 5: Sähköpostikysely sosiaalialan osaamiskeskusten johtajille keväällä 2009 Varhaiskasvatuksen kou-
lutusten arviointia valmistelevan työryhmän toimesta. 
25 Starting Strong I ja II. 
26 http://www.nokut.no/sw26187.asp 
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2.4  Neuvottelukunnan perustelut varhaiskasvatuksen koulutusten  
arvioinnin tarpeellisuudesta 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmistelua käynnistävänä tekijänä voidaan pi-
tää varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan pitkäjänteistä työtä. Valtioneuvoston asettaman  
varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan27 tehtävänä on edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa 
yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja mui-
den tahojen kesken. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida varhaiskasva-
tuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkä-
jänteiseksi kehittämiseksi. Neuvottelukunta toimii varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana 
yhteiskunnassa.  Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi oli ajalla 18.2.2005– 
31.12.2007. Toinen kolmivuotinen toimikausi28 päättyy vuoden 2010 lopussa.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena toiminut jaosto teki laajan selvityksen var-
haiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen ja osaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. 
Jaoston raportissa29 on esitetty visio, linjaukset ja toimenpiteet henkilöstön koulutuksen ja 
osaamisen kehittämiseksi. 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tarpeellisuuden perusteluksi valmisteluryhmä 
nostaa esiin jaoston linjaukset30, jotka koulutuksen osalta ovat seuraavanlaiset: 

1) Varhaiskasvatuksen ammattien vetovoimaisuudesta tulee huolehtia.  

2) Koulutetun ja osaavan henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta tulee huoleh-
tia sekä alueellisesti että työyksiköiden tasolla. 

3) Päivähoidon henkilöstörakennetta tulee kehittää moniammatilliselta pohjalta. 
Kehittämistyössä tulee huolehtia siitä, että eri ammattiryhmien työtehtävät ja 
vastuut on selkeästi määritelty ja ammattiryhmien ydinosaamisen alueet tulevat 
hyödynnetyksi. 

4) Henkilöstön koulutustasoa on kohotettava. 

5) Varhaiskasvatuksen koulutuksen alueellisesta kattavuudesta ja riittävyydestä on 
huolehdittava. 

6) Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämi-
seen ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. 

7) Varhaiskasvatuksen johtamista tulee kehittää. 

                                                 
27 Asetus 524/2004. 
28 Asettamispäätös STM104:00/2007. 
29 Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen. Nykytila ja kehittämistarpeet.  STM selvityksiä 
2007:7. 
30 Raportin luku 3, sivu 58. 
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8) Varhaiskasvatustyön kehittämis- ja tutkimustoimintaa tulee edistää. 

Jaoston toimenpide-ehdotukset on jaettu säädösmuutoksiin ja kehittämistoimenpiteisiin. 
Säädösmuutoksia on sekä henkilöstörakenteeseen että henkilöstön kelpoisuuksiin liittyen. 
Nämä muutosesitykset pohjautuvat jaoston linjaukseen henkilöstön koulutustason kohotta-
misen tarpeesta. Kehittämistoimenpiteet on jaettu jaoston raportissa henkilöstöön, koulu-
tukseen ja osaamiseen31 sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviksi ehdotuksiksi. 
Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointiin liittyy erityisesti maininta, jossa todetaan, että 
”varhaiskasvatukseen tarvitaan kattava teema-arviointi osana koulutusten arviointiproses-
sia”.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ensimmäisen toimikauden loppuraportti ”Varhais-
kasvatus vuoteen 2020” ottaa myös kantaa varhaiskasvatuksen henkilöstön, koulutuksen ja 
osaamisen kehittämiseen32. Neuvottelukunta toteaa mm., että varhaiskasvatuksen koulutus-
ten arviointi ja koulutustarpeiden ennakointi on tällä hetkellä puutteellista. Neuvottelukun-
ta yhtyy raportissaan jaoston esittämään varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tar-
peellisuuteen sekä esittää lisäksi koulutusten arviointia suoritettavaksi säännöllisin vä-
liajoin33 ja rakennettavaksi pysyvä arviointijärjestelmä34 koulutusten ja koulutusjärjestel-
män säännölliseen arviointiin.  

Loppuraportissa neuvottelukunta esittää myös visionsa ja toimenpide-esitykset vision to-
teuttamiseksi35 vuoteen 2020 mennessä. Neuvottelukunnan kannanoton36 mukaan henkilös-
tön koulutuksen on vastattava annettavan palvelun sisältöä ja laatua. Tästä syystä varhais-
kasvatuksen koulutusjärjestelmää ja koulutuksia on arvioitava varhaiskasvatuksessa esiin-
tyvien nykyisten osaamisen haasteiden ja tarpeiden pohjalta. Koulutusten arvioinnin tar-
koituksena on nykyisen hajanaisuuden selkeyttäminen niin koulutusnimikkeiden, koulutus-
tasojen, monimuotoisen suorittamisen, opetussuunnitelmien sisällön kuin tutkintojen ase-
man vertailtavuudenkin pohjalta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Liite 6. 
32 STM selvityksiä 2007:72, luku 3.3, sivu 50. 
33 Neuvottelukunnan visio/perus- ja täydennyskoulutus, sivu 58. 
34 Neuvottelukunnan toimenpide-esitykset/henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kehittäminen, sivu 66. 
35 Raportin luku 4, sivu 64. 
36 Luku 3.3, sivu 55. 
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3 Perustelut varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin 
tarpeellisuudesta 

Seuraavassa on esitetty kokoavasti keskeiset perustelut varhaiskasvatuksen koulutuksen 
arvioinnin tarpeellisuudesta. Arvioinnin tarpeellisuuden perusteluina tuodaan esiin varhais-
kasvatustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toimintaympäristön muutokset ja muuttuneet 
osaamisvaateet, koulutuskentän muutokset, varhaiskasvatuksen koulutusten ja tutkintojen 
moninaisuus, työvoimapolitiikkaan ja koulutustarpeen ennakointiin liittyvät seikat sekä 
päivähoidon hallinnonalanratkaisut ja lainsäädännön muutokset. 

 
 
3.1  Varhaiskasvatustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen osa suomalaista palvelujärjestelmää.  Varhaiskasva-
tustyöllä ja sen laadulla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys; voidaan arvioida, että vuosit-
tain yli 210 000 lasta37 ja heidän perhettään ovat erilaisten  varhaiskasvatuksen ammattilais-
ten työn kohteena. Varhaiskasvatustyö muodostaa vahvan perustan elinikäiselle oppimiselle 
ja koulutukselliselle jatkumolle,  mikä tekee varhaiskasvatustyöstä erityisen merkityksellis-
tä. 

Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän vahvuutena on OECD:n arviointien mukaan pal-
velujen universaalius, lapsen oikeuksien huomioiminen, sukupuolten välinen tasa-arvo ja 
erityisen tuen tarpeessa olevien lasten huomioiminen. Suomalaisten koululaisten Pisa-
saavutusten yksi perusta on myös hyvässä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiope-
tuksessa. Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka ovat olleet luomassa pohjaa suomalaisten koulu-
laisten menestymiselle Pisa -arvioinneissa. 
 
 
3.2  Toimintaympäristön muutos ja muuttuneet osaamisvaateet 
Varhaiskasvatustyön yhteiskunnallinen toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin vii-
me vuosina rakenteellisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti.  Subjektiivinen päivähoito-
oikeus on laajentanut kaikkien lapsiperheiden mahdollisuutta käyttää varhaiskasvatuspalve-
lua tulotasosta ja työtilanteesta huolimatta. Perherakenteet ovat muuttuneet entistä moni-
muotoisimmiksi ja erityisen tuen tarpeessa olevien sekä eri kulttuureista tulevien lasten 
määrä on kasvanut.  Toimintaympäristön muutos on merkinnyt sitä, että henkilöstön työteh-
tävät ovat pedagogisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti laajentuneet ja monimutkaistu-
neet. Työn vaativuus on kokonaisuutena lisääntynyt. Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilös-
tön työtehtävien jaottelua ja työtehtävissä tarvittavaa ammatillista osaamista kuvataan liit-
teessä 6. 

Jatkuva muutos haastaa osaamiseen liittyvät vaatimukset ja henkilöstön koulutuksen. 
Osaamiseen ja koulutukseen haasteita tuovia teemoja ovat muun muassa lapsuuden moni-

                                                 
37 Kunnan järjestämässä päivähoidossa oli 31.12.12007 0-7 -vuotiaita 195 265, yksityisen hoidon tuella 17 
480, yhteensä 210 480. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
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muotoistuminen, johtaminen, monikulttuurisuus, erityistä tukea tarvitsevat lapset, tietotek-
niikka, mediakulttuurin suunnittelu- ja kehittämistyö. 
 
 

3.3. Koulutuskentän muutokset  
 
Varhaiskasvatuksen koulutusta toteutetaan näyttötutkinnosta tohtorikoulutukseen. Koulu-
tuskentällä on tapahtunut useita muutoksia, joiden vaikutuksesta ei ole tietoa; lastentarhan-
opettajankoulutus siirtyi yliopistoihin 1995, ammattikorkeakoulujärjestelmä vakinaistui 
vuosina 1996–2000 ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot vakinaistuivat vuonna 2005. 
Lähihoitajia on koulutettu ammatillisena perustutkintona vuodesta 1993, sitä ennen koulu-
tettiin lastenhoitajia ja päivähoitajia.  Ammatilliset perustutkinnot ovat uudistamisen koh-
teena vuosina 2007–2010. Ammattitutkintojärjestelmä toi perhepäivähoitoon oman tutkin-
non38 vuonna 2000, joka uudistettiin vuonna 2006. 

 
 
3.4  Varhaiskasvatuksen koulutusten ja tutkintojen moninaisuus 
Varhaiskasvatuksen työntekijät työskentelevät kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä ja esi-
mies- ja hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä39. Työtehtävien 
laaja-alaisuus asettaa moninaisia haasteita koulutukselle.  

Koulutusten suorittaminen on monimuotoista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustut-
kintoja voidaan suorittaa hyvin monilla eri tavoilla. Tutkinto voi olla opetussuunnitelmape-
rusteinen nuorten tutkintoon johtava koulutus tai tutkinto voidaan suorittaa aikuiskoulutuk-
sena, jolloin koulutuksen tietoperusta tulee valmistavan koulutuksen opetuksena. Tämän 
vaihtoehdon toteutukseen on useita rahoitusväyliä, kuten TE-keskukset, oppisopimustoi-
mistot, Noste-ohjelma40 tai perinteinen valtionosuusjärjestelmän rahoituskanava. Jokainen 
rahoitusmuoto asettaa toteutettavalle koulutukselle omia lisäehtojaan, jonka seurauksena 
koulutuksen tuottama osaaminen ei ole tasalaatuista. 

Varhaiskasvatuksen koulutustaustat ja -tasot ovat myös monimuotoisia. Työntekijöitä val-
mistuu yliopistoista, ammattikorkeakouluista, toiselta asteelta ja osa valmistuu ammattitut-
kintojen kautta. Perhepäivähoitajana voi vielä nykyään toimia myös kokonaan ilman koulu-
tusta. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen41 suhde ammatillisiin perustutkin-
toihin on epäselvä. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen välinen suhde on selkiin-
tymätön. Näyttötutkintojen osalta tarvitaan arviota siitä, miten niissä varmistetaan työko-
kemuksen ja valmistavan koulutuksen riittävä määrä vaativaan varhaiskasvatustyöhön.   

                                                 
38 Perhepäivähoidon ammattitutkinnon perusteet. Opetushallituksen määräys 16/011/2006. 
39 STM, selvityksiä 2007:7 sivu 29. 
40 Noste-ohjelma (2003-2009) on Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma. Katso www.minedu.fi. 
41 L 630/98, L 631/98 ja VNp 231/99. Ammatilliset perustutkinnot ovat ns. työelämään tulotutkintoja ja osoit-
tavat selkeästi pätevyyttä työelämään siirtymiseen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tuottavat alan am-
mattityöntekijältä edellytettyä ammattitaitoa ja vaativimpien työtehtävien hallintaa. Valvira rekisteröi nimi-
kesuojatun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muttei ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 
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Varhaiskasvatuksessa koulutusnimikkeiden kirjo on suuri; samassa työtehtävässä voi toi-
mia usean eri koulutusnimikkeen kautta.  Lastentarhanopettajana voi toimia paitsi 2-vuo-
tisen opistotasoisen koulutuksen käynyt, niin myös sosionomi, sosiaalikasvattaja, kasvatus-
tieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri. Lähihoitajan tehtävässä voi toimia lastenhoi-
taja, päivähoitaja tai lastenohjaaja. 

Varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmä näyttäytyy hyvin monimuotoisena ja –tasoisena. 
Tämä ongelmallinen tilanne edellyttää varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuuden kattavaa 
arviointia. Arvioinnin kautta saadun tiedon avulla on mahdollista kehittää ja uudistaa (re-
formoida) varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmää. 
 
 
3.5  Työvoimapolitiikka ja koulutustarpeen ennakointi 
Päivähoidon työntekijät kattavat noin puolet sosiaalihuollon henkilöstöstä42. Päivähoidon 
työntekijöitä on noin 50 000, joka on määrällisesti varsin mittava sektori kuntapalvelujen 
kentässä. Työvoimapoliittisena koulutushaasteena voidaan pitää sitä, että miten varhaiskas-
vatuksen henkilöstön saatavuuteen voidaan vaikuttaa tulevaisuudessa.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä perhepäivähoitajien osalta 48 
vuotta43 ja koko henkilöstön osalta 44 vuotta44. Varsinkin perhepäivähoidossa eläköitymi-
seen liittyvät luvut ovat hälyttäviä. Vuoteen 2017 mennessä nykyisistä perhepäivähoitajista 
eläköityy 48 prosenttia. Jos tarkastelua laajentaa vuoteen 2025 asti, eläköitymisprosentti on 
70. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeiden ennakointi on ongelmallista.  Ennakointia ja arvi-
ointia vaikeuttaa henkilöstöä koskevan tilastoinnin, seurannan ja ennakoinnin puutteelli-
suus. Henkilöstötarpeista ei myöskään ole saatavana alueellisia ja ammattikohtaisia enna-
kointitietoja. Myös hallitusohjelma45 tuo esiin työvoimatarpeen ennakoinnin ja riittävän 
henkilökunnan tärkeyden toteamalla, että  työvoimatarpeen valtakunnalliseen ja alueelli-
seen ennakointiin tulee kiinnittää huomiota. Henkilöstötarpeiden paremmasta ennakoinnista 
hyötyisivät muun muassa oppilaitokset koulutusvolyymien suunnittelutyössä. 

Monet yhteiskunnalliset kehitystrendit ovat koulutusten ennakoinnin haasteena ja enna-
koinnin tarpeen taustalla kuten alle kouluikäisten lasten määrää koskeva kehitys, varhais-
kasvatuspalvelujen käyttö, alan houkuttelevuus ja yleinen perhe-elämän ja kasvatusilmapii-
rin kehittyminen46. 
 
 

                                                 
42 Sosiaali- ja terveydenhuollon taskutieto 2006. Helsinki:Stakes. 
43 Lähde: Kuntien eläkevakuutus. 
44 Lähde: www.kuntatyöntekijät.fi. 
45 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007. 
46 STM, selvityksiä 2007:72, sivu 52. 
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3.6  Päivähoidon hallinnonalaratkaisut ja lainsäädännön muutokset  
Päivähoidon hallinnonalasta on keskustelu Suomessa jo varsin pitkään. Matti Vanhasen II 
hallituksen hallitusohjelma sisältää lausuman, jonka mukaan varhaiskasvatuksen hallin-
nonala selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriö asettanee selvityshenkilön varhaiskasva-
tuksen valtakunnallisen hallinnonalan selvittämiseksi syksyllä 2009.  

Kunnat ovat saaneet tehdä vapaasti päivähoidon hallinnonalaa koskevia päätöksiä vuoden 
2007 alusta, jolloin kumoutui päivähoidon hallinnonalaa koskeva väliaikainen kokeilulain-
säädäntö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (entinen Stakes) on yhdessä Kuntaliiton kanssa 
seurannut kuntien päivähoidon hallinnonalaan liittyviä ratkaisuja vuodesta 2004 asti. Uu-
simman selvityksen47 mukaan 54 % kunnista (179 kuntaa) päivähoidon hallinnonala on so-
siaalitoimessa, 40 % (133 kuntaa) opetustoimessa ja muun ratkaisun on tehnyt 6 prosenttia 
(21 kuntaa) kunnista. Myös kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) sekä kuntaliitokset 
vauhdittavat kuntia tekemään uusia hallinnollisia ratkaisuja. 

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistaminen  on tuotu esiin  jo usean vuoden 
ajan erilaisissa asiakirjoissa48 ja julkisessa varhaiskasvatukseen liittyvässä keskustelussa. 
Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, päivähoitolain uudistus toteutetaan. Var-
haiskasvatuksen neuvottelukunta osallistuu hallitusohjelman mukaisesti tehtävään päivä-
hoitolain uudistamisen valmisteluun sekä hallinnollista asemaa koskevaan selvitykseen.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena työskentelevä varhaiskasvatuslainsäädän-
nön uudistamista linjaava jaosto49 valmistelee syksyyn 2009 mennessä päivähoitolain uu-
distamista koskevan esityksensä. Jaoston tehtävänä on valmistella esitykset päivähoitolain-
säädännön kiireellisiksi muutoksiksi, uudistuvan päivähoitolain soveltamisalasta ja muista 
laissa säädettävistä asioista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Kuntakysely tehty helmi-maaliskuussa 2009. Katso www.varttua.stakes.fi. 
48 Mm. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio STM 1999:4, Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen 
valtakunnallisista linjauksista (2002:9) ja Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ensimmäisen kauden loppu-
raportti (2007:72) ja sen jaostojen raportit. 
49 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan asettamispäätös  jaostosta varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämi-
seksi 104:01/2007. 
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4 Esitys varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin 
suorittamiseksi ja edistämiseksi  

Valmisteluryhmä esittää varhaiskasvatuksen koulutusta ja osaamista selvittäneen jaoston 
esityksen mukaisesti, että varhaiskasvatuksen koulutukset arvioidaan kokonaisuutena.  

Lisäksi valmisteluryhmä esittää, että varhaiskasvatusala tulee liittää osaksi sellaisia koulu-
tusten arviointiprosesseja, joihin liittyy varhaiskasvatukseen suuntautuminen, esimerkiksi 
sosiaaliala tai opettajankoulutus.   

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva ja tietoa varhaiskasvatuksen 
koulutuksen kokonaistilasta, eri koulutusten vahvuuksista ja kehittämishaasteista suhteessa 
varhaiskasvatustyön kehittyviin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Arvioinnin tuottaman 
tiedon kautta on tarkoitus suunnata varhaiskasvatuksen koulutusten laadun kehittämistä ja 
koulutusten  uudistamista. 

Koska varhaiskasvatuksen koulutusta toteutetaan kaikilla koulutusasteilla ja koulutusjärjes-
telmissä, jotka kuuluvat molempien arviointineuvostojen – korkeakoulujen arviointineuvos-
ton ja koulutuksen arviointineuvoston – toiminnan alueelle, valmisteluryhmä esittää var-
haiskasvatuksen koulutuksen arviointia toteutettavaksi neuvostojen yhteistyönä. Koulutuk-
sen arviointi toteutettaisiin arviointineuvostojen seuraavan toimikauden aikana. Nykyinen 
arviointineuvostojen toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. 

Valmisteluryhmä esittää, että varhaiskasvatuksen neuvottelukunta edistää varhaiskasvatuk-
sen koulutusten arvioinnin toteutumisen prosessia 

• saattamalla koulutusten arviointia koskevan esityksen  tiedoksi ja käsiteltäväksi pe-
ruspalveluministeri Risikolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. 

• huolehtimalla siitä, että varhaiskasvatuksen koulutusten arviointia koskeva esitys 
käsitellään sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön  välisissä neuvotte-
luissa syksyllä 2009. 

• huolehtimalla siitä, että esitys varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnista viedään 
osaksi kansallista koulutusten arviointisuunnitelmaa ja koulutuksen kehittämis-
suunnitelmaa. Koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistelu alkaa vuonna 2010.  

Valmisteluryhmä esittää, että varhaiskasvatuksen henkilöstön  täydennyskoulutus sekä 
henkilöstön  koulutustarpeen määrittely ja ennakointi jätetään varhaiskasvatuksen koulutus-
ten  arvioinnin ulkopuolelle. Edellä mainituista  teemoista valmisteluryhmä esittää tehtä-
väksi erilliset selvitykset.  
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Liite 1.  Varhaiskasvatus ja lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmä Suomessa 

 

 

Lähde:  Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Julkai-
suja 2002:9. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Koti /
vanhemmat

Perusopetus alkaa  7-vuotiaana                                     

Yksityinen päivähoito Kunnan järjestämä
päivähoito

Esiopetus
(6-vuotiaat)

Vanhemmat itse /
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Hoitovapaat 

•Kunnat
•Järjestöt
•Seurakunnat
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Liite 2.  Varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmä  

 

 

 

Lähde:  Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen. Nykytila ja kehittämistarpeet. 
STM, selvityksiä 2007:7, 40. 
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Liite 3. Varhaiskasvatuskoulutusta antavien oppilaitosten määrä ja koulutuspaikkakunnat (tai -alueet) koulutusaloittain  

Koulutustaso 
 
Koulutusnimike 

Yliopisto 
 
tohtorit 

Yliopisto 
 
maisterit 

Yliopisto 
 
erityisopettajat 

Yliopisto 
 
kandit (lto) 

Ammattikorkea-
koulu 
sosionomit 
(vk-suunt.) 

Toinen aste 
 
lähihoitajat50 

Toinen aste 
 
lastenohjaajat 

Ammattitutkinto 
 
perhepäivähoitaja51 

Oppilaitokset 
yhteensä          7           7            5            7              22             60             11             54 

 
Oppilaitokset paik-
kakunnittain 
tai lääneittäin  

 

 

Helsingin 
yliopisto 
 
Jyväskylän  
yliopisto 
 
Itä-Suomen  
yliopisto 
 
Turun  
yliopisto 
 
Tampereen 
yliopisto 
 
Oulun  
yliopisto 
 
Äbo 
Akademi 

Helsingin 
yliopisto 
 
Jyväskylän  
yliopisto 
 
Itä-Suomen  
yliopisto 
 
Turun  
yliopisto 
 
Tampereen 
yliopisto 
 
Oulun  
yliopisto 
 
Äbo 
Akademi 
 

Helsingin  
yliopisto 
 
Itä-Suomen  
yliopisto 
 
Jyväskylän  
yliopisto 
VEO (=varhais-
kasvatuksen maisteri, 
jolla on kelpoisuus 
erityislasten-
tarhanpettajan tehtä-
viin) 
 
Turun  
yliopisto 
 
Åbo Akademi 

Helsingin 
yliopisto 
 
Jyväskylän  
yliopisto 
 
Itä-Suomen  
yliopisto 
 
Turun  
yliopisto 
 
Tampereen 
yliopisto 
 
Oulun  
yliopisto 
 
Äbo 
Akademi 
 

Arcada 
Diak 
Hamk 
Jamk  
Kemi-Tornio 
Kymenlaakso 
K-P/ Kokkola 
K-P/Ylivieska  
Lamk  
Laurea 
Metropolia 
Mikkeli 
Novia 
Oulu  
Piramk  
Pohjois-Karjala 
Rovaniemi 
Saimaa 
Satakunta 
Savonia 
Seinäjoki 
Turku 
 
 

Etelä-Suomen 
lääni: 18  
 
Itä-Suomen 
lääni: 10 
 
Länsi-Suomen  
lääni: 22  
 
Oulun lääni: 7  
 
Lapin lääni: 3 

Kristilliset opistot: 
Jaakkima 
Turku 
Jyväskylä 
Kalajoki 
Kaustinen 
Yli-Tornio 
Portaanpää 
Lapua 
 
Muut: 
Lahden diakonia-
instituutti 
Luther -opisto 
(Järvenpää) 
Sisälähetysseuran 
oppilaitos (Pieksämä-
ki) 

Etelä-Suomen 
lääni: 17  
 
Itä-Suomen 
lääni: 5 
 
Länsi-Suomen  
lääni: 24 
 
Oulun lääni: 5  
 
Lapin lääni: 3 

                                                 
50 Lähde: http:db3.oph.fi/toimikunnat/tutkinnot.asp?tkunta=T70300005&tut_id=38748. 
51 Opintopiste = op. Opintoviikko = ov. 
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Liite 4. Varhaiskasvatuksen tutkintonimikkeet, opintojen laajuus ja tutkinnon 
antama kelpoisuus52 

 
 
Tutkintonimike 

 
Opintojen 

laajuus 

 
Tutkinnon antama kelpoisuus 

 
 
Kasvatustieteen tohtori 
 

 
240 op 

 
Tutkimus ja kehittäminen 
Asiantuntijatehtävät 

 
Kasvatustieteen maisteri 
(varhaiskasvatus) 

 
300 op 

 
Lastentarhanopettaja 
Tutkimus, kehittäminen, asiantuntijatehtävät 

 
Kasvatustieteen maisteri 
(varhaiserityisopettaja VEO) 

 
300 op 

 
Erityislastentarhanopettaja +  
laaja-alainen erityisopetus sekä erilaiset  
aikuisopetuksen tehtävät 

 
Erityisopettaja  

 
60 op 

 
Erityislastentarhanopettaja 

 
Kasvatustieteen kandidaatti 
(lastentarhanopettaja) 

 
180 op 

 
Lastentarhanopettaja 

 
Sosionomi (amk) 
 

 
210 op 

- sisältää varhaiskasva-
tusopintoja 60 op 

 
Lastentarhanopettaja 
- ei esiopetuksen opettajan kelpoisuutta 

 
Lähihoitaja 

 
120 ov 

  
Lähihoitaja 

 
Lastenohjaaja 

 
120 ov 

 
Lähihoitaja 

 
Perhepäivähoitajan ammatti-
tutkinto 

 
40 ov 

 
Perhepäivähoitaja 

 
Lasten ja nuorten erityisohjaaja 
Koulunkäyntiavustaja 
Koululaisten aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaaja 
 

 
40 ov 

 
Lasten ja nuorten erityisohjaaja 
Koulunkäyntiavustaja 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaaja 
 

 

                                                 
52 Opintopiste = op. Opintoviikko = ov. 
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Liite 5. Koonti sosiaalialan osaamiskeskuksille suunnatusta kyselystä 

 
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena työskentelevä Varhaiskasvatuksen koulu-
tusten arviointia valmisteleva työryhmä pyysi Sosiaalialan osaamiskeskuksilta 30.4.2009 
mennessä vastaukset seuraaviin kahteen kysymykseen. Kysymysten tulokset on koottu 
oheiseen taulukkoon. 

1. Mitä kehittämistyötä, selvityksiä ja/tai tutkimuksia on tehty varhaiskasvatuksen 
koulutusten arviointiin liittyen? 

2. Mitä muuta varhaiskasvatuksen koulutuksiin liittyvää kehittämistyötä on tehty tai 
tekeillä? 
 

Osaamiskeskus 
 

Varhaiskasvatuksen koulutusten  
arviointi 

Muu kehittämistyö koulutuksiin liittyen 

SOCOM 
 

 ei tehty – varhaiskasvatuksen kehittäminen tauolla,  
– ei asiantuntijaa tällä hetkellä 
– varhaiskasvatus integroituu Kaakkois-

Suomen lasten ja nuorten hyvinvointiverkos-
to-hankkeeseen 

– RUORI-hankkeessa kartoitettiin osaamista, 
erityisasiantuntijuutta, koulutustarpeita 

 
POSKE 
 

Tehty liittyneenä käytännön opetukseen, 
josta julkaisu: 
Kuusisto, Minna ja Mikkola, Leena. 2008. 
Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen 
toimintatavat Pohjois-Pohjanmaan alueen 
varhaiskasvatusta antavissa oppilaitoksissa. 
Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen 
hanke. 
 

Hankkeita esillä: www.sosiaalikolleega.fi 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen  
arviointihanke Oulun kaupungissa. 
www.sosiaalikolleega.fi/julkaisut/tyopaperit-ja-
muut-julkaisut(Bikva.pdf 

KOSKE 
 

ei tehty Kysely 2007–2008 päivähoidon henkilöstölle 
osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuk-
sesta (ei raporttia) 

VASSO 

 

ei tehty,  
asiaa käsitelty lähinnä varhaiskasvatuksen 
kehittämisryhmän kokouksissa 

Työntekijöiden osaamisen arviointia ja täyden-
nyskoulutuksen tarpeita kartoitettu 1. kerran 2007 
=> käynnistyi koulutusprosessi 2007-2008 

Täydennyskoulutustyöryhmä tehnyt koulutustar-
pei-den kartoituksia, ensimmäinen tehty vuonna 
2009, jatkossa joka toinen vuosi  
 

PIKASSOS ei tehty 

käsitelty erilaisissa verkostoissa koulutusten 
sisällöistä, opetussuunnitelmista, osaamises-
ta, työelämän ammattitaitovaatimuksista, 
toimintaympäristön muutoksista jne. 

Työssäoppimisen ja harjoittelujen kehittäminen 
yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän kanssa.: 
Poske-Pikassos-SOCCA -yhteistyönä toteutettu 
käytännön harjoittelun kehittämishanke, ks. 
www.pikassos.fi/?content=hankkeet_koulutus 
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SONEBOTNIA ei tehty ei ole 

ISO ei tehty ei ole 

SOCCA 
 

 ei tehty Työssäoppimisen ja harjoittelujen kehittäminen 
yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän kanssa.: 
Poske-Pikassos-SOCCA -yhteistyönä toteutettu 
käytännön harjoittelun kehittämishanke 
ks. www.socca.fi 

FSKC 
 
 

ei tehty Perustyössä ei varhaiskasvatuksen osaajaa 
Lähinnä arviointia koulutusten onnistumisesta 
Varhaiskasvatus mukana käynnistyvässä Kaste-
ohjelman mukaisessa Lapsen ääni –hankkeessa 
(SABIR – Systematik arbete för barn i Riskzon). 
 

VERSO ei tehty 

 

ei ole 

SOSIAALITAITO 

 

ei tehty ei ole 
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Liite 6. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena toimineen Varhaiskasva-
tuksen henkilöstön koulutusta ja osaamista selvittäneen jaoston koulu-
tukseen liittyvät kehittämistoimenpiteet (STM selvityksiä 2007:7). 

 

Koulutusta koskevat kehittämistoimenpiteet53: 

4.1 Kehitetään varhaiskasvatuksen koko henkilöstön koulutustarpeiden ennakointia 
seuranta- ja tilastointitietojen pohjalta. (STM, OPM, Stakes, OPH) 

4.2 Varhaiskasvatukseen tarvitaan kattava teema-arviointi osana koulutusten arvioin-
tiprosessia. (STM ja OPM valmistelevat esityksen koulutusten arviointineuvostol-
le.) 

Arvioinnissa tulisi huomioida esimerkiksi seuraavia asioita: 

 Varhaiskasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmia tulee kehittää. 

 Lastentarhanopettajien kelpoisuusvaatimukseksi pidemmällä tähtäimellä 
ylempi korkeakoulututkinto (KM). 

 Ammattitutkintojen asema ja suhde perustutkintoihin on selvitettävä. 

 Arvioidaan erityisopettajanopintojen (ELTO) muuttamista jatkossa ylemmäk-
si korkeakoulututkinnoksi (KM). 

 Arvioidaan kahden eri koulutusvaihtoehdon (VEO, erityisopettaja) tarkoituk-
senmukaisuus erityislastentarhanopettajakelpoisuuden saavuttamiseksi. 

 Osana työvoimatarpeen arviointia ennakoidaan pedagogisen koulutuksen 
saaneiden lastentarhanopettajien tarve. 

 Huolehditaan riittävästä pedagogisen koulutuksen saaneiden kasvatustieteen 
kandidaattien kouluttamisesta. 

4.3.  Lähihoitajakoulutusta tulee kehittää siten, että siinä olisi oma suuntautumisvaih-
toehto/koulutusohjelma lasten parissa tehtävään työhön. (OPH, Stakes) 

4.4 Perhepäivähoitajan näyttötutkinnon tulee perustua vahvaan työntekijän työkoke-
mukseen ja valmistaviin opintoihin. (OPH, Stakes) 

4.5  Kehitetään varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyvää koulutusta (STM, OPM, Op-
pilaitokset) 

                                                 
53 Raportin luku 3, kehittämistoimenpide 4.2, sivu 59–60.  
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4.6  Kehitetään työvälineitä henkilöstön täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arvi-
ointiin ja seurantaan. (Stakes, osaamiskeskukset, kunnat) 

4.7  Kehitetään varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen seurantaa valtakunnallisesti 
ja alueellisesti. (STM, OPM, Stakes, työmarkkinalaitos, osaamiskeskukset, kun-
nat)  

4.8  Kehitetään täydennyskoulutuksen kannustavuutta. (Kunnat, työmarkkinalaitos) 

4.9  Pyritään huolehtimaan varhaiskasvatuskoulutuksen alueellisesta kattavuudesta ja 
riittävyydestä sekä ruotsinkielisen koulutuksen saatavuudesta. (Oppilaitokset, 
OPM) 

4.10  Huolehditaan erityislastentarhanopettajakoulutuksen riittävyydestä (OPM, oppi-
laitokset)  

4.11 Selvitetään muun kuin suomenkielisen varhaiskasvatuskoulutuksen nykytilanne. 

4.12 Monikulttuurisuus tulee huomioida entistä paremmin varhaiskasvatuksen henki-
löstön koulutuksissa.(Oppilaitokset) 
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Liite 7. Varhaiskasvatuksen työtehtävissä tarvittava osaaminen  

 
Päivähoidon opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävät  Tutkimus- ja 

kehittämis-
tehtävät 

Esimies-
tehtävät Erityis- 

lastentarhan- 
opettaja 

 

Lastentarhan- 
opettaja 

Lasten- 
hoitaja 

Perhepäivä- 
hoitaja 

1) Kaikille 
yhteinen 
osaaminen 

Toimintaympäristön ja perustehtävien tulkintaan liittyvä osaaminen 
Yhteistyöhön  ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen  

Jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaaminen 
Eettinen osaaminen 

2) Varhais-
kasvatus- 
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen  
Hoito-, hoiva- ja 
huolenpito-
osaaminen 
 

Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen 

Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 
Kasvatus-
osaaminen 

3) Erityinen 
osaaminen 

Tutkimus-
osaaminen 
Suunnittelu-
osaaminen 
Kehittämis-
osaaminen 

Johtamiseen, 
hallintoon ja 
ohjaamiseen 
liittyvä 
osaaminen 
Talous-
osaaminen 

Erityis-
pedagoginen 
osaaminen 
Konsultaatio-
osaaminen 

Opetussuunnitel-
maosaaminen 
Lapsen kehityk-
sen ja oppimisen 
tuntemus 
Sosiaali-
pedagoginen 
osaaminen 
Tutkimus- ja 
kehittämis-
osaaminen 

Lasten ter-
veyden edis-
tämiseen, 
kuntoutukseen 
ja sairauksiin 
ja lääkehoi-
toon liittyvä 
osaaminen 
 

Lasten tervey-
teen, turvalli-
suuteen ja 
ruokahuoltoon 
liittyvä osaa-
minen 
 

4) Tilanne- 
osaaminen 

Tilannesidonnaiset osaamisen ulottuvuudet (esim. kieli- ja kulttuurikysymykset) 

 

 

Lähde: Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen. Nykytila ja kehittämistarpeet. 
STM, selvityksiä 2007:7, 29. 
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