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Tänään ohjelmassa

Tilaisuuden tavoitteena on kuulla 
näkökulmia ja käydä keskustelua 
yksityisen varhaiskasvatusalan 
toimintaedellytyksistä.

Puhumme tänään kunnan ja 
yksityisen varhaiskasvatuksen 
yhteistyöstä sekä alan veto- ja 
pitovoimasta.

Tervetuloa!
14.00 Avaus ja käytännön asiat

• Teemu Hassinen, Sivista

Kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen 
yhteistyö

• Mikko Mäkelä, Vantaan kaupunki

• Olli-Pekka Koljonen, Pilke

Varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoima

• Jaana Lahdenperä-Laine, VOL

• Liisa Lohilahti, Taikatahti

Paneelikeskustelu varhaiskasvatuksen 
toimintaedellytyksistä

16.00 Loppusanat ja tilaisuus päättyy

• Heikki Kuutti Uusitalo, Sivista
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Tänään ajatuksiaan jakavat

Mikko Mäkelä
varhaiskasvatuksen johtaja

Vantaan kaupunki

Olli-Pekka Koljonen
yhteiskuntasuhde- ja 
vastuullisuusjohtaja

Pilke

Jaana Lahdenperä-Laine
asiantuntija

Varhaiskasvatuksen 
Opettajien Liitto

Liisa Lohilahti
johtaja

Musiikkipäiväkoti Taikatahti
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Teemu Hassinen
toimitusjohtaja

Sivista
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60 000 sivistysalan ammattilaista

340 jäsentä

1 000 000 ihmisen kouluttajaa
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Sivistan tavoitteena on vahvistaa 
varhaiskasvatuksen asemaa 

koulutusjärjestelmän ensimmäisenä 
askeleena sekä yksityisten 

toimijoiden asemaa olennaisena 
osana varhaiskasvatuspalvelun 

tuottamista.
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Kunnan ja yksityisen 
varhaiskasvatuksen 
yhteistyö

Mikko Mäkelä, Vantaan 
kaupunki

Olli-Pekka Koljonen, Pilke 
päiväkodit

Alustusten jälkeen 
mahdollisuus kysyä ja 
kommentoida!
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Mikko Mäkelä
varhaiskasvatuksen johtaja

Vantaan kaupunki

Kunnan ja yksityisen yhteistyö



Mikko Mäkelä – varhaiskasvatuksen johtaja 

Kunnan ja yksityisen 
varhaiskasvatuksen 
yhteistyö



• Varhaiskasvatusikäisiä (10kk-6v.) lapsia Vantaalla 16.000

• Lasten määrä varhaiskasvatuksessa yhteensä 13.000

• Kunnallinen: noin 10.800 lasta suomenkielisessä ja 250 
lasta ruotsinkielisessä

• Yksityinen: noin 1.900 lasta (1.700 palvelusetelillä ja 200 
yksityisen hoidon tuella)

• Toimipaikkojen määrä 

• Kunnallinen: 134 päiväkotia, 4 ryhmäperhepäiväkotia, 
27 perhepäivähoitajaa, 3 asukaspuistoa ja 11 avointa 
kohtaamispaikkaa

• Yksityinen: 35 päiväkotia, 2 ryhmäperhepäiväkotia ja 18 
perhepäivähoitajaa

• Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 15 %

• Henkilöstön määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 2.300

• Kotihoidon tuella olevien lasten määrä 3000 lasta

• Toimintakulut noin 199 milj. euroa (2023 käyttösuunnitelma)

Varhaiskasvatus Vantaalla 
numeroiden valossa



Yhteistyö kaupungin ja yksityisten 
palveluntuottajien välillä

• Kaupunki vastaa ohjaamisesta, neuvonnasta ja valvonnasta 

• Yhteistyö on suunnitelmallista ja perustuu olemassa oleviin 
rakenteisiin

• Yksityiset päiväkodit mukana yhteisillä foorumeilla 
kunnallisen vakan kanssa

• Kunta tarjoaa yksityisille kveo-palvelua, kiekujen palvelua 
sekä palveluohjausta



Palveluseteli

• Palvelusetelisääntökirjassa on määritelty, että 
palvelusetelin arvoa tarkistetaan kahden vuoden 
välein. Arvon tarkistuksessa käytetään palkansaajien 
ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin 
yhdistettyä tietoa.

• 1.8. 2022 palvelusetelin enimmäisarvoksi on 
vahvistettu 875 euroa/kk

• Alle 3-vuotiaan kerroin on 1,46

• 1.8.2022 alkaen tuen tarpeisten lasten osalta on 
käytetty kertoimia 1,5, 2 ja 3.

• Palvelusetelin kustannukset Vantaalla ovat noin 15 
milj. € vuodessa.



Asiakasmaksulain muutos 1.3.2023

Tasa-arvosuunnitelman 
laatimisvelvoite (toimipistekohtainen) 1.6.2023

Yhdenvertaisuussuunnitelman 
laatimisvelvoite (toimipistekohtainen) 1.6.2023



Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä 
Vantaalla, ennuste 2022-2032

15 957 16 095 16 182 16 407
16 693

17 122
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10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Kasvua 2.492 
lasta



Kiitos!

mikko.makela@vantaa.fi
Twitter: @Mikko_Makela
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Olli-Pekka Koljonen
yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja

Pilke

Kunnan ja yksityisen yhteistyö



Me olemme

- yhdistämme lasten ja 
aikuisten tarpeet sujuvaksi 

arjeksi



Sivistan
varhaiskasvatus-
tilaisuus
Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja 
Olli-Pekka Koljonen



Me olemme Pilke



109 € 20 v.
Meillä on yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemus päiväkoti- ja 
iltapäiväkerhotoiminnasta 
sekä lastenhoidosta.

11 000218 2500
Pilkemäistä arkea eletään 
päiväkodeissa, esikouluissa 
ja iltapäiväkerhoissa.

Teemme päivittäin yli 
11 000 lapselle hyvän 
päivän.

Liikevaihto vuonna 2021 oli 
n. 109 miljoonaa euroa. 

Pilkkeellä työskentelee 
yli kaksi tuhatta hyvän 
päivän tekijää.



Missä nyt olemme alalla?

Varhaiskasvatuksen 
palvelutuotannossa on työnjako 
yksityisen ja julkisen sektorin välillä. 
Julkinen sektori ja sen oma 
palvelutuotanto on selkeästi suurinta.

Vuonna 2021 hieman yli 31 500 lasta eli 
13% lapsista osallistui 
varhaiskasvatukseen palveluseteliä 
hyödyntämällä.

Suomessa toimi vuonna 2019 kaikkiaan 
993 yksityistä päiväkotia (27% kaikista 
päiväkodeista).



Miltä 
varhaiskasvatus 
näyttää uuden 
tulokkaan silmin?
Ja mitä pitäisi ehkä tehdä?



Varhaiskasvatuksen kaksi 
todellisuutta? 



Vanhemmat ovat tyytyväisiä 

Pk-seudun tuore 
tutkimus osoittaa, että 
vanhemmat ovat 
erittäin tyytyväisiä.
Julkisessa 
keskustelussa 
huomiota saa 
kuitenkin 
epäonnistumiset ja 
puutteet. Kuuluu osin 
nykyiseen 
mediaympäristöön?



Haasteitahan on. Miltä ne 
näyttävät?

Alalla on henkilöstöpula niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Yksi 
taustatekijä on vuonna 2018 tehty päätös että vuoteen 2030 mennessä 
päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen 
laskettavasta henkilökunnasta 2/3:lla tulee olla varhaiskasvatuksen 
opettajan tai sosionomin kelpoisuus. 

Tavoite on hyvä: laadukkaampi ja pedagogisesti johdonmukainen 
varhaiskasvatus. Käytännön toteutus vaikuttaa jatkuvasti haastavammalta –
Kuntaliiton arvion mukaan vaje vuonna 2030 on vähintään noin 5100 
ammattilaista



Palvelusetelin asema on epäselvä

Varhaiskasvatuksen palveluseteli toimii 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 
puitteissa, sitä varten ei ole olemassa omaa 
erillistä valtakunnallista säätelyä. Soten 
siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle ei 
ole ylipäätään kuntatasoista 
palveluseteleitä koskevaa lakia.

Nykyinen malli tekee hallintotavasta ja 
toimintaehdoista paikkakuntakohtaisia ja 
siten epäjohdonmukaisia

Kun palvelusetelin käyttö tulee lähivuosina 
todennäköisesti yhä yleistymään, olisi 
kansallisen tason ohjaus tarpeen jotta 
palvelun laatu voidaan taata.



Varhaiskasvatus kulkee käsi kädessä 
kuntien tulevaisuuden kanssa

Toisaalta kunnan talous yksinkertaistuu ja 
on helpommin ennustettavaa. Tämä 
mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja 
toisaalta sote-palvelut siirtyvät 
hyvinvointialueille, jolloin kunnat saavat 
keskittyä sille jääviin tehtäviin.

Kuntapäättäjien negatiivisissa arvioissa esiin 
nousevat huoli kunnan taloudellista 
tilanteesta. Valtion-avustukset pienenevät 
hyvinvointialueuudistuksen myötä ja 
rahoitusmalli on kunnille epäedullinen eikä 
kunnalla tule olemaan varaa palveluihin. 



Palveluiden ulkoistaminen 
korostuu

Barometrin vastaajista yli kolmannes 
poliittisista päättäjistä (38 %) arvioi, että 
omassa kunnassa on parhaillaan suunnitteilla 
palveluiden ulkoistamista yksityiselle 
palveluntuottajalle osittain tai kokonaan. 

Erityisesti suurien yli 100 000 asukkaan 
kuntien päättäjät (66 %) kertovat omassa 
kunnassa olevan suunnitteilla palveluiden 
ulkoistuksia yksityisen palveluntuottajan 
tuotettavaksi osittain tai kokonaan.

Poliittiset päättäjät mainitsevat ruoka- ja 
ateriapalvelut (25 %) sekä varhaiskasvatuksen 
(21 %) yksittäisinä ulkoistettavina aloina.



Varhaiskasvatus toteutuu 
parhaiten yhteistyössä

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoite on huoltajien 
ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lapsen kasvun ja 
oppimisen edistämiseksi.

Yhteistyö on luottamuksellista ja tarvittaessa käytetään 
tulkkia molemmin puoleisen ymmärryksen varmistamiseksi.

Yhteistyön muotoja ovat päivittäiset keskustelut lapsen 
hyvinvoinnista, lapsen varhaiskasvatuskeskustelut, erilaiset 
päiväkodin juhlat ja tapahtumat sekä säännölliset 
vanhempainillat, joissa huoltajilla on mahdollisuus osallistua 
varhaiskasvatuksen toiminnan ja  kasvutavoitteiden 
kehittämiseen.

Yhteistyönä myös alueellinen huoltajien verkostoituminen.
Tavoitteena on, että Pilke-päiväkoti on paikallisten 
lapsiperheiden elämän ja kontaktien estradi, missä 
lapsiperheen elämän isot ja pienet asiat eletään yhdessä 
arjessa.

Monialainen yhteistyö eri alueellisten toimijoiden kanssa, 
kuten liikuntatilat, kirjastot, kulttuurikeskukset, jotka 
mahdollistavat monipuolisen oppimisympäristön.

Yhteistyö neuvolan ja eri kunnanviranomaisten kanssa
(esim.  varhaiskasvatus, lastensuojelu) auttaa tunnistamaan 
mahdollista  huolta lapsen kasvussa ja kehityksessä sekä 
arvioimaan tuen tarvetta riittävän ajoissa ennen koulun 
alkua.

Henkilöstön yhteistyö rakentuu luottamukseen ja 
arvostukseen sekä ammatillisen osaamisen että vastuiden 
tunnistamiseen. Näitä hyödynnetään monialaisessa 
yhteistyössä.



Mitä sitten 
pitäisi 
tehdä?



Muutama huomio mitä pitäisi 
tehdä

Yhtenäinen rahoituspohja – varhaiskasvatuksen 
palvelusetelilainsäädäntö
Lisää osaajia koulutuspolulle – myös joustavia 
muuntokoulutuksia
Henkilöstömitoituksen siirtymäaika vuoteen 
2035 asti



Rakennetaan yhdessä 
luottamusta

Varhaiskasvatuksen merkitys yhteiskunnallisessa 
keskustelussa on noussut. Tavoitteellisuus, osa 
koulutuspolkua, osallistumisasteen nosto jne. 

Paljon muutoksia vähäisessä ajassa. Rakenteet eivät pysy 
perässä.

Vaikka arjessa on haastavaa, palvelu on laadukasta 
ja vanhemmat (ja lapset) tyytyväisiä

Lopetetaan puhe varhaiskasvatuksen kriisistä. Se ei 
palvele ketään. 



Kiitos!

@ollipekkak
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Varhaiskasvatusalan 
veto- ja pitovoima

Jaana Lahdenperä-Laine, 
Varhaiskasvatuksen 
Opettajien Liitto

Liisa Lohilahti, 
Musiikkipäiväkoti Taikatahti

Alustusten jälkeen 
mahdollisuus kysyä ja 
kommentoida!
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Jaana Lahdenperä-Laine
asiantuntija

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoima



Varhaiskasvatuksen 
veto- ja pitovoima

Jaana Lahdenperä-Laine

Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Sivista varhaiskasvatustilaisuus

13.2.2023
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Varhaiskasvatuksen paradigman muutokset

▪ Siirto opetusministeriön hallinnonalaan 2013

▪ Varhaiskasvatuslaki (2015;2018) rakennettiin ja 
suunniteltiin pitkään.  

▪ ”Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta tulee 
muodostua lapselle mielekäs jatkumo, joka 
rakentuu perusopetukseen”

▪ Varhaiskasvatuksen opettajan kokonaisvastuu 

▪ Suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan 
vahvistamisen hidasteeksi on noussut 
opettajapula



Kehittämisen taustalla tutkimustieto

• Keskeisimpien (kielitaito, numeraalinen, 
sosiaaliset taidot ja itsesäätely) taitojen 
kehittymisen herkkyyskausi on 
ensimmäisen kolmen vuoden aikana 
(OECD 2017).

• Tutkimustieto varhaisten vuosien 
merkityksestä lasten kehitykseen (Sylva et 
al 2004).

• Suomi on mukana kansainvälisessä 
kehityskulussa, jossa varhaiskasvatusta 
halutaan vahvistaa voimakkaasti. 





Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät 
yliopistoissa nostettava tarvetta vastaavaksi

• Varhaiskasvatuslaki vahvisti varhaiskasvatuksen asemaa osana 
suomalaisten lasten koulutuspolkua ja koulutuksellisen tasa-arvon 
tuottamisessa. Yliopistollisen opettajakoulutuksen keskeinen merkitys 
on siinä, että se muodostaa yhtenäisen oppimispolun. 

• Vuosittainen koulutusmäärä tulee olla vähintään 1400 
varhaiskasvatuksen opettajaa.

• Osaamisen vahvistaminen vahvistaa koko henkilöstön jaksamista ja 
pitovoimaa, lisäten myös työn merkityksellisyyden kokemusta.



Varhaiskasvatuksen pitkäjänteinen kehittäminen 
on opettajien veto- ja pitovoimaa

• Varhaiskasvatuslain kelpoisuusehdoista ja henkilöstörakenteesta tulee 
pitää kiinni ja kehittää järjestelmää vahvaksi osaksi koulutusjärjestelmää.

• Varhaiskasvatuksen työvoimapulan ratkaisuksi on kautta aikojen tarjottu 
alan kelpoisuuksien väljentämistä. Tämä ei ole enää ratkaisu.

• Varhaiskasvatuslaissa on osoitettu suunta sosionomien vahvalla 
osaamiselle, jota pystytään nyt hyödyntämään varhaiskasvatuksen 
sosionomien tehtävässä. Eri koulutustaustaisille on eri vahvuuksia, joita 
nykyinen laki haluaa hyödyntää.

• Päiväkoteihin tulee saada sellaiset työolosuhteet, että opettajat voivat 
tehdä opettajan työtä: nimenomaan työ- ja kehittämisrauhaa. 

• Ei poukkoilevaa politiikkaa!



Tutkimustiedon valossa varhaiskasvatuksen 
opettajan kiinnittää työhön muun muassa: 
Onnismaa ja muut (2017):

• Opettajan luottamus omaan osaamiseen on tärkeä lähtökohta, mutta 
sen kehittymistä häiritsevät esimerkiksi epäselvyys omasta 
työnkuvasta sekä epävarmuus oman ammattiryhmän vastuista ja 
velvoitteista.

• Suunnitteluun, valmisteluun ja arviointiin (sak-työaika) tarkoitetun 
työajan järjestyminen.

• Opettajakokoukset-> kollegoiden tuki vahvistaa opettajia



Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus 
työelämään opintojen loppuvaiheessa (Kantonen ja muut, 2020).

• Usko omaan osaamiseen ja mahdollisuuksiin kehittää varhaiskasvatusta,
näyttäisi ennustavan sitoutumista ammattiin. 

• Opettajat uskovat saavansa tukea johtajilta: Päiväkodin johtajilla tulisi olla 
riittävästi aikaa henkilöstön pedagogiseen johtamiseen. 

• Johtamisen rakenteita parantamalla ja esimerkiksi apulaisjohtajamallia 
kehittämällä, voitaisiin päiväkodin johtajien aikaa vapauttaa henkilöstön 
asiantuntijuuden ja yhteisöllisen oppimisen tukemiseen. Työyhteisö ovat 
erityisen merkityksellisiä tekijöitä nuoren opettajan työssä pysymisen 
kannalta.

• Ammattiin jäämistä suunnittelevien käsitykset alan yhteiskunnallisesta 
arvostuksesta sekä arvostuksen noususta, ovat myös positiivisempia kuin 
muiden ryhmien. 



OAJ:n ja VOL:n varhaiskasvatuksen 
eduskuntavaalitavoitteet 2023
• Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät yliopistoissa 

nostettava 1400/v ainakin vuoteen 2030 saakka.

• Vakiinnutetaan kaksivuotien esiopetus

• Täsmennetään ja vahvistetaan lapsen kehityksen, oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuen lainsäädäntöä: lapsen oikeutta erityisopettajan 
antamaan opetukseen ja tukeen on vahvistettava

• Säädetään ryhmäkoon suhdeluvuksi kaikille 3 vuotta täyttäneille aina 
1:7



Lähteitä:

• Kantonen, E., Onnismaa E-L., Reunamo, J. & Tahkokallio L. (2020). Sitoutuneet, epävarmat ja 
poistujat – varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus työelämään opintojen 
loppuvaiheessa. Journal of Early Childhood Education Research, 9(2), 264-289.

• OECD. 2017. Starting Strong. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care.
https://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-
en.htm?fbclid=IwAR3C4TmrPuickQpgFdFGfn4LWswRwEMWdBoOMa0DtczZxiiIKnjZeRFzO-U

• Onnismaa, E.-L., Tahkokallio, L., Reunamo, J., & Lipponen, L. (2017). Ammatin induktiovaiheessa 
olevien lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien arvioita työnkuvastaan, osaamisestaan ja työn 
kuormittavuudesta. Journal of Early Childhood Education Research, 6(2), 188–206.

• Sylva, Kathy, Melhuish, Edward, Sammons, Pam, Siraj-Blatchford, Iram & Taggart, Brenda 2004. 
The Effective Provision of Preschool Education (EPPE) Project. Technical Paper 12: the final report. 
Effective Pre-school Education. London: Department for Education and Skills & Institute of 
Education, University of London
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Liisa Lohilahti
johtaja

Musiikkipäiväkoti Taikatahti

Varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoima
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Kiitos!
heikki.kuutti.uusitalo@sivista.fi & annakaisa.tikkinen@sivista.fi

@SivistysTA

@SivistysTA

mailto:heikki.kuutti.uusitalo@sivista.fi
mailto:annakaisa.tikkinen@sivista.fi
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