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Teemat

 Huono-osaisuuden jatkumoista yli sukupolvien

 Voiko varhaiskasvatuksella vaikuttaa lasten 
kehitykseen? 

 Tilanne Suomessa  - ja mitä pitäisi tehdä



ECEC on osa tulevaisuuden 
kestävyystavoitteita



Syrjäytymisriskissä ylisukupolvisuutta

 Äidin koulutustaso yhteydessä lapsen terveyteen, ja myös 
esimerkiksi lapsen turvavyön ja kypärän käyttöön

 Vanhempien pitkä-aikainen toimentulotuen tarve moninkertaistaa 
lasten riskiä olla toimentulotuen piirissä aikuisina (Kataja 2014)

 Vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa lapsen 
koulumenestykseen ja koulutusuraan (Suomi OECD maiden 
keskitasoa vuonna 2015, kun Suomi oli mallimaa vuonna 2000) 

 Huostaanotetun lapsen siirtyminen toisen asteen koulutukselle 
takkuaa, alle puolet saa toisen asteen koulutusta (Kääriälä, A 
Berlin, M Lausten, M Hiilamo, H Ristikari, T. 2018. Early School 
leaving by children in care. A comparative study of three Nordic 
Countries.  Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409.)



Lapsiköyhyyden merkitys
 Lapsiköyhyys jälleen ollut kasvussa

 Vuonna 2017 noin 150 000 lasta eli köyhyydessä. Esimerkiksi 
yksinhuoltaja ja kaksi alle 14 v lasta, jos käytettävissä olevat tulot 
olivat alle 1 968 euroa kuukaudessa. 

 Köyhyys lisääntynyt erityisesti pienten lasten perheissä, joka on 
huolestuttavaa koska juuri pienet lapset ovat suuremmassa 
riskissä. 

 Köyhyys lisää stressiä ja voi vaikuttaa lasten aivojen kehitykseen 
(Effects of childhood poverty and chronic stress on emotion 
regulatory brain function in adulthood Pilyoung Kima,1, Gary W. 
Evansb, Michael Angstadtc, S. Shaun Hoc, Chandra S. Sripadac, 
James E. Swainc,d,Israel Liberzonc, and K. Luan Phane. PNAS, 
November 12, 2013, vol. 110 no. 46)



Muita huolenaiheita

 Lähetteet lastenpsykiatriaan lisääntyivät 
keskimäärin 22% vuosina 2011-2016

 Myös hyvin pienten lasten sosioemotionaalisen
kehityksessä ongelmia, eivätkä lapset aina saa 
tarvitsemaansa tukea (Kortekangas 2018)



Heckmanin käyrä tai yhtälö



Nobelisti James Heckmanin (2008) laskelmien mukaan 
inhimillisen pääoman vahvistamiseen varhaislapsuudessa 
satsatut eurot tuottavat tuplasti enemmän vaikuttavuutta 
kuin nuoruudessa sijoitetut varat.

Hänen viestinsä on, että on panostettava hyvinvoinnin, 
voimavarojen ja oppimisen vahvistamiseen mahdollisimman 
varhain. 

Hän perustaa viestinsä muutamaan 
pitkäaikaistutkimukseen. 



Heckmanin käyrää on myös kritisoitu

 Empiirisen aineiston puute, käyrä on teoriaa eikä 
perustu kerättyyn aineistoon. 

 Uusliberalistisena ajatusmallina - lapsen arvon 
mittaamisena kansantalouden keinoin (mielestäni 
kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että lapsi on 
pelkkä taakka, yhteiskunnallinen meno, tai 
hiilijalanjälki)

 Mutta mitä kertovat tutkimukset? Mikä tukee 
lapsen kehitystä? 



Hyvä raportit: 

The Evidence Base on Early Childhood Care and 

Education in Global Contexts. 

Hirokazu Yoshikawa and Sarah Kabay 2015

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00002324

56

THE POWER AND PROMISE OF EARLY 
LEARNING 
OECD Education Working Paper No. 186 
Elizabeth A. Shuey and Miloš Kankaraš

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232456


Varhaiskasvatus voi vaikuttaa 
positiivisesti: 

 Lapsen kokonaiskehitykseen, terveyteen, 
kouluvalmiuksiin, koulumenestykseen

 Sosioekonomiset taustat vaikuttavat (vanhempien) 
valintoihin

 Maiden välisiä vertailuja on hankalaa tehdä

 Joidenkin tutkimusten mukaan optimi saavutetaan 
(kognitiivisessa kehityksessä ja oppimisessa) jos alkamisikä 
on 3 v

 Varhaiskasvatuksella on mahdollista tasata lasten 
lähtökohtia



”Älä siirrä kasvatusvastuuta päiväkodille 
tai koululle” (ylen nettisivut 29.9.2019)

 Sekä Pia Penttala että Juha T Hakala korostavat perheen roolia 
kasvatusvastuun kantajana. Molemmat kritisoivat ajatusta, että 
vanhemmat voisivat sälyttää osan vastuustaan päiväkodin tai koulun 
työntekijöille. Penttala pitää tärkeänä, että lasten vanhemmat 
ymmärtävät, mitä varten päiväkoti ja koulu ovat lapsen elämässä 
olemassa.

 – ”Päivähoito on perustettu sitä varten, että vanhemmat voivat käydä 
töissä. ..” Penttala sanoo.

Näin siis vielä vuonna 2019. Uno Cygneus puolestaan oli aikanaan sitä 
mieltä, ettei lastentarhojen tai koulujen pidä sysätä kasvatusvastuutaan 
vanhemmille. Nykykäsityksen (ja myös perustuslain sekä 
varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden) mukaan lapsista kannetaan 
vastuuta yhdessä, yhteistyössä. 



Parhaimmat tulokset saavutetaan

 Kun tuetaan samanaikaisesti vanhemmuutta (home 
learning environment) ja varmistetaan/kehitetään 
varhaiskasvatuksen laatua

 Heikko varhaiskasvatuksen laatu voi vahingoittaa 
lapsen kehitystä, aivan kuten vahingoittavat 
kotiolot ja heikot vanhemmuuden taidot. 



Teemat

 Hyötyykö lapsi varhaiskasvatuksesta? 

 Mitkä ovat tehokkaimmat keinot tukea 
syrjäytymisuhassa olevan lapsen 
kehitystä?

 Miltä näyttää tilanne Suomessa? 



Tasapuolinen ja tasa-arvoinen saavutettavuus?  
Lähde: Varhaiskasvatuksen kehittämisentiekartta vuosille 2017–2030. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30 Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas)



Äidin koulutusasteen mukaan 



 Kolmen korkeamman koulutusasteen omaavien 
äitien lapset ovat ikätovereitaan selkeästi 
useammin julkisen varhaiskasvatuksen piirissä

 Tällä voi olla eriarvoistava vaikutus lapsen 
kehitykseen ja koulutukseen pidemmällä 
tähtäimellä

 Pisa-tutkimusten mukaan lapsen sosioekonominen 
tausta vaikuttaa entistä vahvemmin lapsen 
kouluarvosanoihin ja koulutukseen. 



Kokeilu: viisivuotiaiden ilmainen 
varhaiskasvatus

 Viisivuotiaiden lasten osallistuminen 
varhaiskasvatukseen oli yleisempää niissä kunnissa, 
joissa ei oltu otettu käyttöön subjektiivisen 
varhaiskasvatusoikeuden rajausta eikä 
ryhmäkokoja oltu suurennettu

 Osallistuminen kasvoi enemmän niissä kunnissa 
joissa varhaiskasvatus oli ilmainen

 Osallistumattomuuteen liittyi myös vanhempien 
arvioon varhaiskasvatuksen laatuun



Raportin johtopäätökset

 Suomalaisen lastenhoidon ja varhaiskasvatusjärjestelmän 
sisällä olevat osallistumisen esteet tulee tunnistaa ja 
mahdollisuuksien mukaan purkaa. 

 Poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja 
palautetaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa koskeva lasten 
ja aikuisten välinen suhdeluku siten, että yhtä aikuista kohden 
saa olla 7 yli kolmevuotiasta lasta. 

 Huolehditaan varhaiskasvatuksen korkeasta laadusta ja 
varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä.



 Maksuttoman varhaiskasvatuksen sisällöt ja pedagogiikka jäävät 
käytävän keskustelun varjoon, ”viisivuotiaiden pedagogiikasta” 
ei ole riittävästi puhuttu, ei myöskään taaperoikäisten.

 Palveluohjausta kehittämällä on mahdollista tavoittaa uusia 
varhaiskasvatuksen asiakasperheitä. 

 Osallistumisprosentti on yhteydessä laatuun – kun koko 
ikäluokka osallistuu, varhaiskasvatuksen mahdollisuudet otetaan 
vakavasti, ja laatu kohenee (osittain raportin johtopäätös, 
osittain oma väite)



Miten saavutetaan sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta?

 Varmistetaan saavutettavuus, ja siten, että kaikilla lapsilla 
mahdollisuus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen

 Teesi: Korkeampi osallistumisaste yhteydessä korkeampaan 
laatuun – varhaiskasvatuksen potentiaalia otetaan vakavasti

 Seuraavaksi jokainen lapsi tulisi saada tarvitsemaansa tukea 
optimaaliseen kehitykseen. 

 Lisäksi vanhemmuuden tuki. Perheiden toimentuloa on 
turvattava. 

 Myös varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilökunnan 
toimentulo (alle OECD maiden keskitasoa) ja työolosuhteet 
turvattava. Hyvää pedagogista johtajuutta. 



Kiitos!


