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Varhaiskasvatus noussut Suomessakin yhdeksi
keskeisistä poliittisen keskustelun kohteista


Varhaiskasvatuksen merkitys yksilöiden ja yhteiskunnan kehitykselle



Varhaiskasvatukseen osallistumista pidetään tärkeänä



Vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa



Laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeiset tekijät: esimerkiksi henkilöstön
osaaminen, opetussuunnitelman laatu, lasten arkea jäsentävät rakenteelliset
tekijät kuten lapsiryhmien koko, osallistumisen aika, ryhmien muodostus



Tietoisuus eri tasoilla tehtyjen politiikkapäätösten vaikutuksista yhteiskunnan
kehitykseen, mutta myös lasten hyvinvointiin ja oppimiseen tässä ja nyt –
lasten oikeus hyvään elämään ja laadukkaisiin palveluihin

Nykyhetki
Yksilö

Lasten elämänlaatu
Vertaissuhteet

Yhteiskunta

Uusien asioiden ja
taitojen oppiminen

Miesten ja naisten
mahdollisuus ylläpitää
kohtuullisia elinoloja
ja osallistua
yhteiskuntaelämään
Lasten tasavertaiset
koulutusmahdollisuudet

Tulevaisuus
Inhimillisen pääoman
kasvu
Menestys opinpolulla ja
(työ)elämässä
Osallisuus, kansalaisuus

Inhimillisen pääoman kasvu
Investointien hyödyn
kumuloituminen
Tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa
ihmisten osallisuus tuottaa
yhteiskuntarauhaa

Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen erilaisia ulottuvuuksia (Karila 2016)

Lasten oikeudet, lapsivaikutusten
arviointi


Lasten oikeudet toteutuvat kompleksisessa kehyksessä



Valtionhallinnon eri toimijoiden ratkaisujen yhteen
nivominen



Valtion ja kuntien ratkaisujen yhdensuuntaisuus tai
johdonmukaisuus



Lapsivaikutusten arviointi erilaisilla aikajänteillä



Riskinä alueellinen ja perhetaustan perusteella tapahtuva
eriytyminen

Millaisia
varhaiskasvatuksen
polkuja lapsille
muodostuu?

28 erilaista 1-vuotiaiden hoidon ja
varhaiskasvatuksen järjestämisen tapaa
(Varhaiskasvatuskysely 2016)

Vanhemmilla vapaus valita ja
vastuu varhaiskasvatuksen
ratkaisuista

Julkinen keskustelu ja vallitsevat arvostukset
ohjaavat polkuja, kuntakohtainen vaihtelu
Kunta ohjaa polkuja rahallisilla tuilla,
tarjottavilla palveluilla ja muilla poliittisilla
päätöksillä sekä palveluohjauksella

Vanhempien käytettävissä oleva sosiaalinen
pääoma, ideologiset perustelut, perheen
tilanne ja resurssit suuntaavat polkuja

Yksityistä
varhaiskasvatusta
tuetaan kuntalisällä

Lapsi
kielikylpypäiväkodissa, Mummo
auttaa
kuljetuksissa ja
kustannuksissa

Päivähoito-oikeutta
rajattu, muu
varhaiskasvatus,
tuntiperustainen laskutus

Mahdolliset
päiväkodit
kaukana. Isä jää
kotiin hoitamaan
lasta

Äiti vauvan
kanssa kotona,
avoimet
palvelut eivät
sovi perheen
rytmiin

Varhaiskasvatus on
universaali kasvatus- ja
sivistyspalvelu
Ei kotihoidon
kuntalisää, päivähoitooikeutta ei rajattu

Lapsen erityisen
tuen tarpeeseen
vastataan
lähipäiväkodissa

Koti on lapselle
paras paikka

Kotihoidontue
n kuntalisä 265
euroa

Äiti kotona lapsen
kanssa. Myöhemmin
perhepäivähoito
vaihtoehtona

Lähteitä
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