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Valtioneuvosto asetti helmikuussa 2005 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimikaudelle 
18.2.2005 – 31.12.2007. Neuvottelukunnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 
(524/2004). Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jäsenet edustavat varhaiskasvatuksen ke-
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hittämisen kannalta keskeisiä tahoja. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa on edustettuna 
asetuksen edellyttämällä tavalla hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntien 
asiantuntemus. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.  

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä. Neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylilääkäri Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
opetusneuvos Jari Rajanen opetusministeriöstä, kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki 
Stakesista, opetusneuvos Hely Parkkinen Opetushallituksesta, lääninsosiaalitarkastaja Toivo 
Haataja Etelä-Suomen lääninhallituksesta, kirkkoneuvos Seppo Häkkinen Kirkkohallituk-
sesta, erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen Suomen Kuntaliitosta, professori 
Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopistosta, professori Pentti Hakkarainen Oulun yliopistosta, 
lehtori Juha Säkkinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta, apulaisrehtori Anne Laine Karkun 
kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta, kehittämispäällikkö Anna-Maija Puroila Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta, puheenjohtaja Soile Oleander Lastentarhanopetta-
jaliitto / Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä (Akava), sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä (SAK), puheenjohtaja Ritva Pesonen Suomen 
Lastenhoitoalan liitto / Tehy ry:stä (STTK), suunnittelija Pirjo Honkavaara Lastensuojelun 
Keskusliitosta (YTY ry), päiväkodinjohtaja Seppo Leinonen Jyväskylän kaupungista ja dag-
vårdschef Nina Fabricius Helsingin kaupungista. Työryhmän sihteereiksi nimettiin erikois-
suunnittelija Päivi Lindberg Stakesista, ylitarkastaja Merja Kivistö sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä ja osastosihteeri Tarja Varis-Gogulski sosiaali- ja terveysministeriöstä. Merja Kivis-
tön tilalle sihteeriksi nimettiin 1.8.2006 alkaen ylitarkastaja Kirsi Alila sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä. 

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittä-
mistä tulevaisuuden tarpeita ennakoiden ja työstää visio varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja 
kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen vision luominen edellyttää varhaiskasvatuksen kansalli-
sen ja kansainvälisen nykytilan ja tulevan kehityksen arviointia. 

Neuvottelukunnalle asetettuina tehtävinä on edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä 
eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen 
kesken ja seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa sekä 
tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Neuvottelukunnan tehtä-
vänä on myös toimia varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa ja suorittaa so-
siaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteiden mukai-
sesti. 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan väliraportoinnin tarkoituksena on esitellä neuvottelu-
kunnan toiminta ajalla 18.2.2005 – 31.12.2006. Lisäksi raportissa esitetään  neuvottelukunnan 
esiin nostamia varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelu-
kunnan väliraportoinnissa kuvatuissa kehittämisen suuntaviivoissa ja toimenpide-ehdotuksissa 
on otettu huomioon vuoden 2006 aikana toimineen kolmen neuvottelukunnan alaisena työs-
kennelleen kehittämisjaoston tuottama tieto. Neuvottelukunnan jaostojen raportit ilmestyvät 
erillisinä julkaisuina. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työ jatkuu vuoden 2007 loppuun. 
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Neuvottelukunta esittää, että sen tekemät ehdotukset varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ote-
taan huomioon mahdollisimman laajalti, kuten seuraavan hallitusohjelman valmistelussa ja eri 
toimijatahojen varhaiskasvatusta koskevissa linjauksissa ja ohjausasiakirjoissa.  

 

Helsingissä joulukuun 29 päivänä 2006 

 

 
    Aino-Inkeri Hansson 
 
 
 
Tarja Kahiluoto      Kari Ilmonen   
 
 
Eero Lahtinen       Jari Rajanen    
 
 
Anna-Leena Välimäki      Hely Parkkinen   
 
 
Toivo Haataja       Seppo Häkkinen   
 
 
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen    Lea Pulkkinen    
 
 
Pentti Hakkarainen      Juha Säkkinen    
 
 
Anne Laine       Anna-Maija Puroila   
 
 
Soile Oleander       Minna Pirttijärvi   
 
 
Ritva Pesonen       Pirjo Honkavaara   
 
 
Seppo Leinonen      Nina Fabricius 
 
 
 
 
Päivi Lindberg       Kirsi Alila 

 

Tarja Varis-Gogulski 
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1 Johdanto 
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan väliraportoinnin tarkoituksena on esitellä neuvottelu-
kunnan toiminta ajalla 18.2.2005 – 31.12.2006. Raportoinnissa nostetaan esille neuvottelu-
kunnan sekä sen jaostojen laatimia kehittämisen suuntaviivoja sekä konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Neuvottelukunta esittää, että sen tekemät eh-
dotukset varhaiskasvatuksen kehittämiseksi otetaan huomioon mahdollisimman laajalti, kuten 
esimerkiksi hallitusohjelmaneuvotteluissa ja eri toimijatahojen varhaiskasvatusta koskevissa 
linjauksissa ja ohjausasiakirjoissa.  

 

 

2 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toiminta 
Varhaiskasvatuksen laaja-alaisessa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä on viime aikoina eri lin-
jauksissa nähty tärkeäksi eri toimijatahojen yhteistyö. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama laajapohjainen Varhaiskasvatustyöryhmä ehdotti 
muistiossaan (STM, Työryhmämuistioita 1999:4) varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan pe-
rustamista. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista lin-
jauksista määritellään julkisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen paino-
pistealueet (STM, Julkaisuja 2002:9). Varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten yhtenä 
sosiaali- ja terveysministeriön toimialueeseen kuuluvana keskeisenä jatkotoimenpiteenä oli 
varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän perustaminen.  

Valtioneuvosto asetti helmikuussa 2005 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimikaudelle 
18.2.2005 – 31.12.2007. Neuvottelukunnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 
(524/2004). Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jäsenet edustavat varhaiskasvatuksen ke-
hittämisen kannalta keskeisiä tahoja1. Neuvottelukunnassa on asetuksen edellyttämällä tavalla 
edustettuna hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntien asiantuntemus. Neu-
vottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.  

Neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet esitellään liitteessä 1. 

Neuvottelukunnan työn lähtökohtana on valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen 
valtakunnallisista linjauksista2. Linjauksissa esitetty kuvio (kuvio 1) jäsentää maamme var-
haiskasvatuksen ja lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmän kokonaisuutta. Kuvio on alku-
jaan rakennettu Suomen OECD-arvioinnin taustaraporttia varten3.  

                                                 
1 Luettelo neuvottelukunnan jäsenistä, varajäsenistä sekä alajaostoista ja niiden jäsenistä on nähtävillä myös 
verkkosivuilla: http://www.stm.fi/Resource.phx/orgns/neuvt/varhais/varhais.htx. 

2 Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Sosiaali- ja terveysministe-
riö. Julkaisuja 2002:9. 

3 Early Childhood Education and Care Policy in Finland. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2000:21. 
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Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työ kohdentuu yhteiskunnan järjestämiin ja valvomiin 
varhaiskasvatuspalveluihin. Ne ovat osa muita lapsi- ja perhepalveluita ja lapsiperheiden tuki-
järjestelmää. Perheelle ja lapselle palveluiden tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jonka 
toteutumisessa on oleellista yhteistyö eri toimijatahojen kesken. Erilaiset palvelut mahdollis-
tavat varhaiskasvatuksen myös niille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa, esimerkiksi erilai-
sen avoimen toiminnan kautta. 

 

 
 
Kuvio 1: Varhaiskasvatus ja lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmä Suomessa 

                                                                                                                                                         

 

Koti /
vanhemmat

Perusopetus alkaa  7-vuotiaana

Yksityinen päivähoito Kunnan järjestämä
päivähoito

Esiopetus
(6-vuotiaat)

Vanhemmat itse / 
järjestävät

Yksityisen
hoidon tuki

Kuntalisät 

Kotihoidon-
tuki

Kuntalisät 

Äitiys / isyys / 
vanhempainraha ja -vapaa

Lapsilisä

Äitiysavustus

Koululaisten
iltapäivätoiminta

LAPSEN
SYNTYMÄ

Hoitovapaat 

•Kunnat
•Järjestöt
•Seurakunnat

Avoin varhaiskasvatustoiminta

VARHAISKASVATUSPALVELUT

VANHEMMAT VALITSEVAT
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2.1 Neuvottelukunnan tavoite ja tehtävät 

Valtioneuvoston asetuksessa on säädetty varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan tavoitteet ja 
tehtävät. Tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä tulevai-
suuden tarpeita ennakoiden ja työstää visio varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja kehittämi-
sestä. Varhaiskasvatuksen vision luominen edellyttää varhaiskasvatuksen kansallisen ja kan-
sainvälisen nykytilan ja tulevan kehityksen arviointia. 

Neuvottelukunnalle asetettuina tehtävinä ovat  

• edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutki-
mus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen kesken 

• seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tehdä 
ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi 

• toimia varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa  
• suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan 

tavoitteiden mukaisesti. 
 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on täsmentänyt ja konkretisoinut asetuksessa määritelty-
jä tavoitteita ja tehtäviä toimintasuunnitelmassaan (2005 – 2007), joka on nähtävillä sosiaali- 
ja terveysministeriön internet-sivuilla (www.stm.fi). 

 
 

2.2 Työn painopistealueet 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työ keskittyy seuraaviin toimintasuunnitelman mukai-
siin aihealueisiin: 

  
Lapsen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa 

Lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen on se laaja viitekehys, johon varhais-
kasvatuksen neuvottelukunta nojautuu. Hyvällä varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys 
lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen edistämisessä. Varhaiskasvatukseen liittyvä kehit-
tämistyö kulminoituu lapsen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaan. Oleellista on lasten, 
varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppa-
nuus. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennalta eh-
käisevää työotetta korostaen.   

   

Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen 

Laadun kehittämisellä on keskeinen tehtävä lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Varhaiskasva-
tusta ja varhaiskasvatuspalveluita kehitetään varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on 
tutkimusten mukaan huomattavia positiivisia vaikutuksia lasten elämään, kokonaisvaltaiseen 
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hyvinvointiin ja sitä kautta oppimiseen ja kehittymiseen. Neuvottelukunnan tehtävänä on nos-
taa esille varhaiskasvatuksen tärkeimpiä kehittämisalueita arvioimalla Suomessa eri tasoilla 
tehtävää varhaiskasvatustyötä sekä tekemällä näkyväksi kansainvälisiä trendejä. 

Osaava ja riittävä henkilöstö on keskeinen voimavara varhaiskasvatuksessa. Neuvottelukun-
nan tehtävänä on osaltaan pyrkiä turvaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteiden edel-
lyttämän osaamisen kehittyminen ja varhaiskasvatuksen ammatillinen vetovoimaisuus. Laa-
dukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää myös päivähoidon eri muotojen toimin-
taedellytysten tukemista ja palvelujen kehittämistä monipuolisesti. 

 

Varhaiskasvatuksen vision 2015 luominen 

Neuvottelukunta koostaa tekemänsä työn pohjalta varhaiskasvatuksen vision vuoteen 2015. 
Vision luomisessa hyödynnetään eri jaostojen työssä esiin nousseita näkökulmia. Vision työs-
tämisen tavoitteena on tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen nykytila sekä tulevaisuuden haas-
teet ja tuoda neuvottelukunnan näkemykset varhaiskasvatuksen tuleviin linjauksiin. 

 

 

2.3 Toimintakertomus neuvottelukunnan tähänastisesta työstä 

Neuvottelukunta on kokoontunut vuoden 2006 loppuun mennessä yhteensä yhdeksän kertaa. 
Sekä neuvottelukunnan että sen asettamien jaostojen työssä (ks. raportin luku 2.4) on keskityt-
ty toimintasuunnitelmassa määriteltyjen työn painopistealueiden mukaiseen työskentelyyn. 
Neuvottelukunnan jäsenten sekä pysyvien asiantuntijoiden osaamisen erityisalueet ja asian-
tuntemus on pyritty hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Asioita on käsitelty erilais-
ten teemallisten alustusten ja yhteisten keskustelujen pohjalta.  

Neuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden työpanoksen lisäksi neuvottelukunnassa on 
kuultu useita asiantuntijoita (liite 2).  

 

Vuosi 2005 

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden työskentelyssä keskityttiin 
toimintasuunnitelman ja extranet-ympäristön rakentamiseen sekä perustettiin kolme jaostoa ja 
valittiin niihin jäsenet. Kokouksissa käsiteltiin myös tärkeäksi katsottuja teemallisia aiheita, 
joita esittelivät sekä neuvottelukunnan jäsenet että ulkopuoliset asiantuntijat.  

Neuvottelukunnalle rakennettiin sivusto Stakesin varhaiskasvatuksen Varttua-verkkoympäris-
töön (http://varttua.stakes.fi). Sivuston tarkoituksena on ollut tuoda avoimesti esille neuvotte-
lukunnan työtä sen eri vaiheissa. Neuvottelukunnalle sekä jokaiselle jaostolle rakennettiin li-
säksi extranet-ympäristöt, joiden tarkoitus on ollut toimia ryhmien yhteisenä työskentely-, tie-
dotus- ja keskustelualustana. 
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Vuosi 2006 

Vuoden 2006 aikana neuvottelukunnan kokouksia oli yhteensä viisi. Keväällä jatkettiin edel-
lisen vuoden tapaan asioiden teemakohtaista käsittelyä. Lisäksi vuoden kokouksissa esiteltiin 
jaostojen työtä. Syksyn kokouksissa keskityttiin väliraportin valmisteluun, erityisesti jaostojen 
esitysten pohjalta nostettujen kehittämisehdotusten työstämiseen.  

Neuvottelukunta järjesti 21.11.2006 seminaarin varhaiskasvatuksen asiantuntijoille ja muille 
yhteistyötahoille Säätytalolla, Helsingissä. Seminaarin aamupäivän englanninkieliseen osuu-
teen osallistuivat myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvään työkokoukseen saapu-
neet EU-jäsenmaiden perhepoliittiset virkamiehet. Aamupäivän aikana esiteltiin suomalaista 
varhaiskasvatusta (ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, STM) sekä eurooppalaista näkökulmaa var-
haiskasvatukseen (Tri John Bennett, OECD:n Starting Strong -projektin johtaja). Lisäksi aa-
mupäivällä esiteltiin lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen Lapsen oikeuksien sopimuksen kan-
sallisissa toteuttamissuunnitelmissa EU-maissa (Joseph Moyersoen ja Erika Bernacchi, Chil-
dONEurope Secreteriat, Italian Childhood and Adolescence Documentation and Analysis 
Centre).  

Seminaarin iltapäivän suomenkielisessä osuudessa pohdittiin ajankohtaisia varhaiskasvatuk-
sen kehittämiseen liittyviä teemoja. Professori Anna-Raija Nummenmaa Tampereen yliopis-
tosta pohti, onko varhaiskasvatussuunnitelma prosessi vai tuote ja kehittämispäällikkö Anna-
Maija Puroila Pohjois-Suomen osaamiskeskuksesta esitteli henkilöstön, vanhempien ja lasten 
näkökulmaa varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Lopuksi esiteltiin Suomen osuutta OECD:n 
Starting Strong II -raportissa (erikoissuunnittelija Päivi Lindberg, Stakes).   

 
 

2.4 Jaostojen toiminta 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan yhteyteen asetettiin syksyllä 2005 alla mainitut kolme 
jaostoa. Jaostojen toimikausi oli 24.11.2005 – 31.12.2006.  

1)  Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto  
2)  Perhepäivähoidon kehittämisjaosto  
3)  Varhaiskasvatustutkimus ja kansainvälinen tilanne -jaosto 

 

Jaostot ovat valmistelleet neuvottelukunnalle keskeisiä varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita 
ja konkreettisia toimenpide-esityksiä sekä tuottaneet materiaalia neuvottelukunnan varhais-
kasvatuksen visiotyöskentelyyn. Neuvottelukunta on käsitellyt jaostojen esitykset. Jaostojen 
raporttien ja toimenpide-ehdotusten sekä neuvottelukunnassa käydyn keskustelun pohjalta 
neuvottelukunta on linjannut seuraavat kiireellisimmät varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet. 
Jaostojen esitykset julkaistaan omina raportteinaan vuoden 2007 alussa. Raportit on saatavissa 
neuvottelukunnan ja Stakesin Varttuan sivuilta. 
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3 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita ja toimenpide- 
ehdotuksia 

Lapsen etu ja hyvinvointi kehittämisen lähtökohtana 

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea oikeudellisesti arvioimaan yhteiskunnallisten 
päätösten ja uudistusten vaikutusta lasten hyvinvointiin.4 Lapsia ja perhettä koskevan palvelu-
järjestelmän kehittämisen tulee perustua lapsen sekä perheen näkökulman ensisijaisuuteen ja 
arvioituun lasten hyvinvoinnin edistämiseen, ei pelkästään talouden ja työelämän ehtoihin.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta esittää seuraavia kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdo-
tuksia otettavaksi huomioon seuraavan hallitusohjelman valmistelussa. Kehittämistarpeet pe-
rustuvat sekä jaostojen tuottamiin toimenpide-ehdotuksiin että neuvottelukunnan käymään 
asiantuntijakeskusteluun.  

 
 

3.1 Kehitetään varhaiskasvatuspalvelujen monimuotoisuutta 

Perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseksi tulee kehittää sekä palvelujärjestelmää että erilai-
sia vaihtoehtoja pienten lasten vanhempien työelämäjoustojen (esimerkiksi vanhemmuuden 
tarpeiden mukaan joustavat työajat) lisäämiseksi. Lasten ja perheiden palvelujen monimuotoi-
suutta esimerkiksi avoimia ja osa-aikaisia varhaiskasvatuspalveluita ja pienten lasten hoidon 
tukijärjestelmää tulee kehittää ja palvelujärjestelmää tarkastella kokonaisvaltaisesti myös päi-
vähoidon muodot, rakenteet ja lainsäädäntö mukaan lukien.  

 
 

3.2 Jatketaan päivähoidon lainsäädännön uudistamista  

Päivähoitoon liittyvän lainsäädännön kehittämisen ja uudistamisen tarpeet heijastavat yleisesti 
yhteiskunnallisia ja erityisesti varhaiskasvatuskentän muutosten mukanaan tuomia haasteita. 
Lasten päivähoidon toteuttamiseen liittyvän lainsäädännön uudistamistyötä jatketaan vastaa-
maan lapsen edun mukaisesti muuttuvaa yhteiskunnallista tilannetta. Varhaiskasvatus tehdään 
näkyväksi päivähoidon sisältönä.  

Neuvottelukunta esittää toimenpiteinä lainsäädännön uudistamista mm. päivähoidon henkilös-
tön, henkilöstön ja lasten määrän, erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelujen sekä varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden osalta. Myös päivähoidon eri muodot tulee määritellä ja 
esimerkiksi yksityisten päivähoitopalvelujen asema osana palvelukokonaisuutta tulee selkeyt-
tää. 

 

                                                 
4 http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus 
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3.3 Parannetaan varhaiskasvatustutkimuksen koordinointia ja  
vahvistetaan varhaiskasvatuksen tutkimuksen resursointia 

Varhaiskasvatuksen tutkimustoiminta Suomessa on vielä nuorta ja hajanaista. Tutkimus on 
myös suhteellisen vähäistä. Erityisesti policy-tason5 tutkimusta sekä suomalaista varhaiskas-
vatuksen vaikuttavuuden tutkimusta ja arviointia on tehty melko vähän. Tutkimusta ja arvi-
ointia tulee lisätä ja eri tutkimuslaitosten sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä tulee parantaa. 
Lisäksi tarvitaan yhteisiä tutkimuslinjauksia. Varhaiskasvatuksen sekä perus- että soveltavaan 
tutkimukseen tulee suunnata koordinoidusti lisää voimavaroja. Tutkimuksen, päätöksenteon, 
kehittämistyön ja käytännön varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja vuorovaikutusta tulee edistää.  

 
 

3.4 Panostetaan henkilöstön osaamiseen ja koulutuksen kehittämiseen 

Varhaiskasvatustyön yhteiskunnallinen toimintaympäristö on kokenut viime aikoina monia 
muutoksia. Käynnissä on useita muutostrendejä, joiden voidaan ennakoida myös tulevina 
vuosina tuovan haasteita varhaiskasvatustyölle ja siinä tarvittavalle osaamiselle ja koulutuk-
selle. Henkilöstötarpeen ennakoinnin tulee olla pohjana koulutuksen ja työelämän kehittämi-
selle. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan jatkossa riittävän koulutettua ja osaavaa henkilöstöä. 
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen edellyttävät työn 
arvostuksen ja alan koulutuksen kiinnostavuuden lisäämistä. Muutostilanteessa on entistä tär-
keämpää kehittää myös johtajuutta ja täydennyskoulutusta osaamisen ylläpitämisessä. Lisäksi 
tarvitaan varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmien arviointia tulevaisuudessa tarvittavan pe-
rus- ja erityisosaamisen varmistamiseksi. 

 

 

4 Neuvottelukunnan toiminta vuonna 2007 
Neuvottelukunnan toimintaa jatketaan vuonna 2007 asetetun toimikauden (18.2.2005 –
31.12.2007) ja tehtävien mukaisesti. Neuvottelukunta laatii varhaiskasvatuksen tulevaisuutta 
visioivan loppuraportin.  

Neuvottelukunta kokoontuu viisi kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunta asettaa katsomansa 
tarpeen mukaan uusia jaostoja vuodelle 2007. Toimikauden lopussa järjestetään tilaisuus, jon-
ka yhteydessä esitellään neuvottelukunnan työn tuloksia. 

                                                 
5 Policy-tasolla tarkoitetaan menettelytapatutkimuksia, joita kohdennetaan järjestelmään ja hallinnointiin. 

 

 

 



 22

      LIITE 1 
 
Neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
 
Puheenjohtaja 
Aino-Inkeri Hansson 
Ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö  

 

  
Varapuheenjohtaja 
Tarja Kahiluoto 
Ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
 

 

  
Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Anne Laine 
Apulaisrehtori, Karkun kotitalous- ja 
sosiaalialan oppilaitos 

 
Anne Lehosvuo-Halmela 
Opettaja, Espoon terveys- ja sosiaalialan 
oppilaitos 

  
Seppo Häkkinen 
Kirkkoneuvos, Kirkkohallitus 

Heljä Petäjä 
Työalasihteeri, Kirkkohallitus 

  
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen 
Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 

Sami Uotinen 
Neuvotteleva lakimies, Suomen Kuntaliitto  

  
Soile Oleander 
Puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto / 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (Akava)  

Ritva Semi 
Erityisasiantuntija, Opetusalan Ammatti-
järjestö OAJ (Akava) 

  
Juha Säkkinen 
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu  

Raija Yliniemi 
Lehtori, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 

  
Minna Pirttijärvi 
Sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointi-
alojen liitto JHL (SAK) 

Riitta Vehovaara 
Koulutustoimitsija, Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitto JHL (SAK)  

  
Anna-Leena Välimäki 
Kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

Matti Heikkilä 
Ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

  
Kari Ilmonen 
Neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveys-
ministeriö 

Riitta Säntti 
Erikoistutkija, sosiaali- ja terveysministeriö 

  
Jari Rajanen 
Opetusneuvos, opetusministeriö  

Eeva-Riitta Pirhonen 
Johtaja, opetusministeriö 

  
Toivo Haataja 
Lääninsosiaalitarkastaja, 
Etelä-Suomen lääninhallitus 

Maija Pelkonen 
Lääninsosiaalitarkastaja, 
Oulun lääninhallitus  
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Lea Pulkkinen 
Professori, Jyväskylän yliopisto 

Paula Määttä 
Professori, Jyväskylän yliopisto  

  
Pentti Hakkarainen 
Professori, Oulun yliopisto  

Mikko Ojala 
Professori, Helsingin yliopisto  

  
Anna-Maija Puroila 
Kehittämispäällikkö,  
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus  

Seija Junno 
Suunnittelija, Sosiaalialan osaamiskeskus 
Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta  

  
Ritva Pesonen 
Puheenjohtaja, Suomen Lastenhoitoalan liitto / 
Tehy ry (STTK)  

Merja Merasto 
Osastopäällikkö, Tehy ry  

  
Pirjo Honkavaara 
Suunnittelija, Lastensuojelun Keskusliitto  
(YTY ry) 

Pirjo Somerkivi 
Toiminnanjohtaja, Suomen vanhempainliitto ry 

  
Seppo Leinonen 
Päiväkodinjohtaja, Jyväskylän kaupunki  

Hannu Paavola 
Lastentarhanopettaja, Jyväskylän kaupunki  

  
Nina Fabricius 
Dagvårdschef, Svensk socialservice, 
Helsingfors stad 

Per-Erik Weckström 
Avdelningschef, Folkhälsans förbund  

  
Eero Lahtinen 
Ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö 

Marjaana Pelkonen 
Ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

  
Hely Parkkinen 
Opetusneuvos, Opetushallitus 

Kristiina Laitinen 
Ylitarkastaja, Opetushallitus 

  
 
Sihteerit 

 

 
Kirsi Alila 
Ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 
Päivi Lindberg 
Erikoissuunnittelija, Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

 

 
Tarja Varis-Gogulski 
Osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 
 
Pysyvät asiantuntijat 
 
Maini Kosonen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
Anna Tuliharju, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, KYS nuorisopsykiatrian klinikka 
Eeva-Sisko Vaalgamaa, teologian tohtori, kappalainen, Lappeenrannan seurakunta 
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      LIITE 2 
 
Neuvottelukunnan kuulemat asiantuntijat: 

 
Pirjo Sarvimäki, ylitarkastaja (STM): Sosiaalialan kehittämishankkeen alahanke 'Henkilöstön 
saanti, osaaminen ja työolojen kehittäminen'  
 
Liisa Heinämäki, erikoistutkija (Stakes): Varhaisen tuen näkökulma – Vartu-hanke 
 
Paula Määttä, professori (Jyväskylän yliopisto): Varhaisvuodet ja erityiskasvatus – VARHE-
tutkimushanke 
 
Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja (STM): Terveydenhuollon näkökulma erityiseen tukeen  
 
Tuija Portell ja Maili Malin, projektisuunnittelijat (Stakes): Varhaiskasvatuksen laadunhal-
linta ja ohjaus – Valoa II -hanke 
 
Marja Kaskela & Marjatta Kekkonen, projektisuunnittelijat (Stakes): Kasvatuskumppanuus-
hanke 
 
Lauri Pelkonen, hallitusneuvos (STM): Valmisteilla oleva sosiaalihuoltolain 6 §:n ja kansan-
terveyslain 6 §:n muutos 
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      LIITE 3 
 
Neuvottelukunnan jaostojen jäsenet: 

 
Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 

Puheenjohtajat: 
Anna-Leena Välimäki, kehittämispäällikkö, Stakes 
Tarja Kahiluoto, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Jäsenet: 
Nina Fabricius, dagvårdchef, Helsingfors stad 
Kirsti Karila, lehtori, Tampereen yliopisto  
Marja-Kaarina Koskinen, koulutus- ja tiedepoliittinen asiamies, STTK ry 
Anne Laine, apulaisrehtori, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 
Armi Mikkola, opetusneuvos, opetusministeriö 
Seija Mutikainen, erityisasiantuntija, Akava ry 
Hannu Paavola, lastentarhanopettaja, Jyväskylän kaupunki 
Juha Säkkinen, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Riitta Vehovaara, koulutustoimitsija, SAK ry 
 
Sihteerit: 
Kirsi Alila, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
Anna-Maija Puroila, kehittämispäällikkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
(8/2006 alkaen) 
Merja Kivistö, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö (8/2006 asti) 

 

Perhepäivähoidon kehittämisjaosto 

Puheenjohtaja: 
Kari Ilmonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Jäsenet: 
Toivo Haataja, lääninsosiaalitarkastaja, Etelä-Suomen lääninhallitus 
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto  
Briitta Hiitola, lehtori, Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitos 
Minna Pirttijärvi, sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) 
Terhi Soittila, perhepäivähoidon ohjaaja, Hauhon kunta 
Sanna Parrila, projektipäällikkö, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus 
 
Sihteeri: 
Liisa Heinämäki, erikoistutkija, Stakes 
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Varhaiskasvatustutkimus ja kansainvälinen tilanne -jaosto 

Puheenjohtaja: 
Pentti Hakkarainen, professori, Oulun yliopisto 
 
Jäsenet: 
Eeva Hujala, professori, Tampereen yliopisto 
Maritta Hännikäinen, professori, Jyväskylän yliopisto   
Päivi Lindberg, erikoissuunnittelija, Stakes 
Mikko Ojala, professori, Helsingin yliopisto 
Jari Rajanen, opetusneuvos, opetusministeriö 
Ritva Semi, erityisasiantuntija, OAJ 
  
Sihteeri: 
Pirjo Honkavaara, suunnittelija, Lastensuojelun Keskusliitto 

 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN SELVITYKSIÄ 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS RAPPORTER 
REPORTS OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH ISSN 1236-2115 
 
 
2007: 1 M. Fogelholm, O. Paronen, M. Miettinen. Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. 

Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. 
ISBN 978-952-00-2232-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2233-4 (PDF) 
 

2  Jussi Huttunen. Lääkkeiden kustannusvastuun ongelmat ja ehdotuksia ongelmien 
ratkaisemiseksi. Selvityshenkilöraportti. 
ISBN 978-952-00-2237-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2238-9 (PDF) 
 

3 Salme Kallinen-Kräkin, Tero Meltti. Sosiaalipalvelut toimiviksi. Sosiaalialan kehittämishankkeen 
arviointikierroksen raportti. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2245-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2246-4 (PDF) 
 

4 Simo Salminen, Riikka Ruotsala, Jarmo Vorne, Jorma Saari. Työturvallisuuslain toimeenpano 
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