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Kunnallinen itsehallinto mahdollistaa alueellisen vaihtelun –
paikalliset ratkaisut merkityksellisiä toteutuvan
varhaiskasvatuksen ja tukimuotojen kannalta
u

Varhaiskasvatuslaki määrää kunnat tarjoamaan palveluja siinä laajuudessa ja
sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

u

Kunnat voivat itse ratkaista, millaisia varhaiskasvatuspalveluiden muotoja ne
asukkailleen tarjoavat ja tuottaako kunta palvelut itse vai osoitetaanko niiden
tuottaminen yksityisille tai kolmannen sektorin toimijoille.

u

Samoin kunnat päättävät itse, myöntävätkö ne asukkailleen Kelan
myöntämien kansallisten tukien lisäksi kotihoidontuen tai yksityisen hoidon
tuen kuntalisää tai tukevatko ne yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen
käyttämistä muulla tavoin.

u

Kunnille annettu tarveharkinta yhdistettynä kuntien vahvaan itsehallintoon
(Suomen perustuslaki 1999/731; Kuntalaki
2015/410; Varhaiskasvatuslaki 2018/540) tuottaa varsin suuren liikkumavaran
paikallisissa ratkaisuissa.
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Varhaiskasvatukseen osallistuminen Suomessa –
samanlaistumista ja erilaistumista
u

Vuonna 2019 varhaiskasvatukseen osallistui
u

77 % 1–6 -vuotiaista lapsista
u

u

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on
valtakunnallisesti tarkasteltuna nousussa, mutta alueiden
välillä on eroja
u
u
u

u

76 % kunnallinen päiväkoti, 6 % kunnallinen perhepäivähoito, 13 % kunnan myöntämä
varhaiskasvatuksen palveluseteli, 5 % Kelan yksityisen hoidon tuki

Erot osallistumisasteessa (voi olla 20%)
Erot varhaiskasvatuksen toimintamuotojen (päiväkoti,
perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) osuuksissa
Erot yksityisen varhaiskasvatuksen osuudessa ja siihen
osallistumisessa

(THL, 2020; Siippainen ym. 2020)
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Nelivuotiaiden lasten hoitomuodot kunnan
koon mukaan tarkasteltuna: CHILDCAREkyselyaineisto 2019 (Sulkanen ym., 2020)
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Kunnat tekevät paikallisia
ratkaisujaan erilaisissa tilanteissa
u

Alueellinen erilaistuminen
u

Väestö keskittyy kaupunkiseuduille

u

Väestön ikärakenne eri alueilla erilaistuu

u

Alueiden elinvoima vaihtelee

u

Kuntien vaihtelevat maantieteet – erilaiset haasteet
palveluverkon rakentamisessa ja palvelujen
saavutettavuuden turvaamisessa

u (Kuntaliitto 2019; Valtiovarainministeriö 2020)
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Mitä tiedetään varhaiskasvatuksen
järjestämisen kannalta keskeisistä
paikallisista ajattelutavoista?
u

u

Varhaiskasvatuspalvelun yhteiskunnallisesta tehtävä
nähdään eri tavoin: Varhaiskasvatus osana
oppimisen polkua vai vanhempien työssäkäynnin
mahdollistajana? (Karila, Eerola,
Alasuutari, Kuukka & Siippainen, 2017)
Tyypillinen käyttäjä: Suomenkielinen, keskiluokkainen,
valkoinen, kahden eri sukupuolta olevan vanhemman
ydinperhe, jossa vanhemmat käyvät säännöllisessä
päivätyössä? (Eerola, Repo & Paananen, tulossa)
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Mitä tiedetään varhaiskasvatuksen
järjestämisen kannalta keskeisistä
paikallisista ajattelutavoista?
u

u

u
u

Tyypillinen palvelun ulkopuolella oleva perhe: Perhe, jossa vähintään
toinen vanhemmista on työtön tai perhevapaalla? (Paananen, Karila,
Alasuutari & Siippainen, 2019)
Varhaiskasvatuksen eri muotojen tyypilliset käyttäjät: Perhepäivähoito
pienille lapsille, päiväkoti erityistä tukea tarvitseville lapsille? (Kivimäki,
Karila, Alasuutari, 2021)
Varhaiskasvatuksen ’väärinkäyttäjät’ (Paananen, Karila, Alasuutari &
Siippainen, 2019)
Oman kunnan ’identiteetti’: sen taloudellisena tilanne, sen tyypilliset
asukkaat ja sen asukkaiden jakamat arvot ja elämäntavat (Karila, Eerola,
Alasuutari, Kuukka & Siippainen, 2017)
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Millaisia rakenteellisia esteitä
palvelujärjestelmään edellä mainitut
saattavat tuottaa?
u

Palvelun käyttäjän profiloiminen - palveluohjaus: tietoa
säännöstellään eri tavoin erilaisille perheille
u

u

u

u

Osaa perheistä ohjataan jäämään kotiin, osaa perhepäivähoitoon ja osaa
päiväkotiin (yksityinen/kunnallinen) (Kuukka, Siippainen & Alasuutari, 2019)

Palveluverkko: miten päiväkodit (yksityiset ja julkiset),
perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus sijoittuvat kunnan alueelle?
(Paananen, Kuukka & Alasuutari, 2019)
Maksut: Kenelle päiväkotipaikka mahdollistuu taloudellisesti
(kotihoidon tuen sisaruslisän ehdot, lastensuojelun avohuollon
tukitoimet) (Paananen, Kuukka & Alasuutari, 2019)
Vaikutusmahdollisuudet: Keiden mielipiteitä palvelun kehittämisestä
halutaan kuulla? Keiden on tosiasiallisesti mahdollisuus esittää
mielipiteensä? (Eerola, Repo & Paananen, tulossa)

Kirsti Karila

9

Paikallisuus kietoutuu varhaiskasvatukseen osallistumisen
ratkaisuihin ja edelleen lapsille muodostuviin vaihteleviin
varhaiskasvatuspolkuihin
•

Varhaiskasvatukseen osallistumista tai
osallistumattomuutta ei voida selittää vain perheiden
vapaan valinnan näkökulmasta tai yksinomaan
valtakunnallisesti ratkaistavana kysymyksenä.

•

Tarkasteltava kuntien paikallisia ratkaisuja – millaisia
mahdollisuuksia ne luovat ratkaisuillaan?

•

Millainen merkitys kuntien ratkaisuilla on lasten ja
perheiden yhdenvertaisuuden sekä mahdollisuuksien
tasa-arvon näkökulmasta?
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