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Vasun perusteiden toimeenpanon kaksiosainen arviointi

1. Vasun perusteiden käyttöönotto ja sisällöt 2017-2018

• Julkaistiin 25.10.2018. 

• Raportti löytyy osoitteesta www.karvi.fi/varhaiskasvatus

2. Vasu perusteiden toteutuminen 2018-2019

• Miten vasun perusteiden asettamat sisällölliset tavoitteet toteutuvat 

päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa?

• Mitkä tekijät edistävät tai estävät vasun perusteiden toteutumista 

päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa?

http://www.karvi.fi/varhaiskasvatus


Karvin julkaisu 

24:2018



Arvioinnin tarkoitus

• Arvioinnin tarkoitus on tuottaa sellaista tietoa, jonka avulla varhaiskasvatuksen 

henkilöstö voi nähdä ja tunnistaa oman toimintansa kehittämiskohteita ja 

vahvuuksia. 

• Arviointi on tarkoitettu työn tueksi ja keskustelun pohjaksi päiväkodeissa ja 

perhepäivähoidossa ja työvälineeksi johtajille, järjestäjille ja palveluntuottajille. 

• Arvioinnin pohjalta kansallisella ja paikallisella tasolla voidaan tehdä päätöksiä, 

jotka parantavat varhaiskasvatuksen laatua entisestään. 

• Arvioinnin avulla voidaan tarkastella lasten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 

liittyviä kysymyksiä 



Arviointiaineisto

• Kyselyt kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen johtajille, opettajille, 

lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille.

• Vastaajat valittiin kolmiasteisella ryväsotannalla.

• Kysely tuotti sekä määrällisen että laadullinen aineiston.

• Henkilöstön vastausprosentti oli 54, päiväkotien johtajien 60 ja 

perhepäivähoitajien 54. 



Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohteena oli varhaiskasvatuksen 
henkilöstön pedagoginen toiminta, 

jota he itse arvioivat suhteessa 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

asetettuihin tavoitteisiin. 



Luotettavuuden tarkastelua

• Melko alhaiset vastausprosentit → kyselyn perille menossa haasteita.

• Edustavuus → vastaukset edustivat otosta alueellisesti sekä 

ammattikunnittain, mutta muilta osin edustavuudesta ei ole tietoa. 

• Yksityisten päiväkotien johtajien alhainen vastausprosentti (34)

• Itsearviointi menetelmänä → tulokset saattavat antaa todellista 

myönteisemmän kuvan 

• Kyselyn rajaukset 

• Luotettavuutta vahvistivat huolellisesti kirjatut pitkät avovastaukset →

mittava laadullinen aineisto 



Vasujen toteutuminen arjessa –
arvioinnin tulokset

Vasun perusteiden asettamat sisällölliset tavoitteet eivät 
kaikkialla toteudu perusteiden edellyttämällä tavalla.

Suurelta osin tavoitteet toteutuvat hyvin, mutta osassa 
päiväkoteja ja perhepäiväkoteja tavoitteet toteutuvat heikosti.

Kuva: bradleym/iStockphoto



Pedagogisen toiminnan vahvuudet

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan 

vahvuuksia ovat erityisesti: 

• Leikkipedagogiikka

• Ryhmien myönteinen ilmapiiri

• Liikkumiseen kannustava toiminta

• Ruokailukasvatus

”Kävimme sirkuksessa, harjoittelimme päiväkodilla esityksiä ja 
suunnittelimme asut, myimme lippuja ja aikuinen auttoi etsimään asut 

ja musiikin, kutsuttiin lapsia yleisöksi, leikki kesti monta päivää 
– kunnes tuli täiepidemia.”



Pedagogisen toiminnan vahvuudet:
Ilmapiiri ja leikki



Pedagogisen toiminnan vahvuudet:
Ilmapiiri

”Hyvä ja lämminhenkinen psyykkinen oppimisympäristö on meille 

erittäin merkityksellinen. Kasvattajat ovat sitoutuneita työhönsä. 

Toimintakulttuurimme on avoin ja keskusteleva. 

Meillä on rohkeutta nostaa myös 

ristiriitatilanteet yhteiseen keskusteluun. 

Haluamme vaalia hyvää ilmapiiriä yhteisössämme.”



Pedagogisen toiminnan vahvuudet:
Liikunta ja ruokailukasvatus



Pedagogisen toiminnan 

kehittämiskohteet

Vastauksista kokonaisuutena piirtyi pedagogisen toiminnan keskeisten 
aihealueiden paikoin heikko toteutuminen.

”Ryhmässä ei ole erikseen musiikkituokioita, koska talossa on kerran 
viikossa muskari talon ulkopuolelta. Mutta tähän ei kaikki lapset osallistu 
eli he, jotka eivät ole muskarissa niin heillä ei ole musiikkia päiväkodissa 
lainkaan. Lapsille on päivittäin puukynät ja paperit tarjolla piirtämiseen.”



Pedagogisen toiminnan kehittämiskohteet: 
Taidekasvatus



Pedagogisen toiminnan kehittämiskohteet:
Lukeminen ja kielellä leikittely



Pedagogisen toiminnan kehittämiskohteet:
Tutkimiseen kannustava toiminta



Pedagogisen toiminnan kehittämiskohteet:
Kaverisuhteet 



Pedagogisen toiminnan kehittämiskohteet:
Arviointi ja pedagoginen dokumentointi



Vastaajien arviot vasun mukaisen toiminnan toteutumisesta olivat 
yhteydessä vastaajien arvioihin johtamisen ja paikallisen vasun 

laadukkuudesta. 

Mikäli vastaaja arvioi yksikön johtamisen laadukkaaksi ja resurssit riittäviksi, 
hän todennäköisimmin arvioi vasun mukaisen työn toteutuvan.   

Mikäli vastaaja arvioi paikallisen vasun olevan onnistunut, hän arvioi 
ryhmässään toteutettua pedagogista toimintaa positiivisesti.

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



Toiminnan kehittämiskohteet:
Perehtyneisyys ohjaaviin asiakirjoihin

Pk henkilöstö

Päiväkotien johtajat



Muita huomioita kehittämiskohteista

• Johtajista runsas puolet koki, etteivät he voi käyttää riittävästi aikaa 

vasun mukaisen työn toteuttamiseen.

• Koulutuksiin osallistuminen oli yhteydessä henkilöstön arvioihin vasujen 

toteutumisesta, mutta kaikkialla henkilöstöllä, erityisesti lastenhoitajilla, ei 

ollut ollut mahdollisuutta osallistua VASU-koulutuksiin.

• Kaiken kaikkiaan vastauksissa tuodaan esiin työn kuormittavuus – kiire 

työssä sekä henkilöstön ja lapsiryhmien rotaatio, sekä lasten kehityksen 

ja oppimisen tuen riittämättömyys. 



Vasun toteutumista estäviä tekijöitä

• Henkilöstö raportoi osaamiseensa liittyviä puutteita. Tämä näkyi sekä 

suorina mainintoina tai epäsuorasti siten, että vasun toteutumisen 

esteeksi mainittiin lapsiin tai lapsiryhmään liittyviä syitä 

(lasten ikä, kiinnostuksen kohteet, ryhmien heterogeenisuus, 

tuen tarpeet, kielellinen osaaminen, läsnäoloajat).

• Henkilöstö raportoi myös asenteiden ja toiminnan 

suunnittelemattomuuden olevan esteenä vasun toteutumiselle.



Vasun toteutumista estäviä tekijöitä

” Arki on hetkessä elämistä ja kovin vaihtelevaa. Tilanteita määrittää usean 

kasvattajan poissaolo päivittäin. Tämä vaikeuttaa pitkäjänteisesti, yhdessä 

suunnitellun kasvatustoiminnan toteuttamista. Vastuullisella ja tiedostavalla 

sekä heittäytyvällä kasvattajan roolilla näitäkin elementtejä saadaan arkeen 

ujutettua ajoittain.”

• Heikkoudet rakenteellisessa laadussa näkyvät heikkoutena vasun 

toteutumisessa.

• Näitä olivat mm. henkilökunnan riittävyys ja vaihtuvuus, materiaalien puute, 

puutteet tiloissa, kiire, arjen rakenteet, puutteet johtamisen rakenteissa →

taloudelliset resurssit.



• Esimieheltä saatava tuki ja hyvät johtamisen rakenteet

• Tiimin sisäisen yhteistyön toimivuus

• Sopiva työkuorma

• Hyvin konkretisoitu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

• Täydennyskoulutus

”Käytiin paljon keskustelua varhaiskasvatussuunnitelman perusteista niiden 
tullessa voimaan. Käytimme aikaa keskusteluun sekä talopalavereissa että 

iltapalavereissa ja pedatiimeissä. Tutustuimme myös opetushallituksen 
verkkoluentomateriaaleihin.”

Vasun toteutumista edistäviä tekijöitä



Toimintakulttuurin muuttaminen siten, että varhaiskasvatuksessa toteutuu 
leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuva monipuolinen 
toiminta edellyttää järjestäjien sekä päättäjien yhteistä tahtotilaa resursoida 

varhaiskasvatukseen riittävästi. 

”Hienoa, että vasun toimivuutta arvioidaan näin laajasti. Arvioinnin täyttäminen 
auttoi myös arvioimaan jäsentyneesti oman päiväkotimme toimintaa ja 

huomaamaan, mitkä asiat tarvitsevat vielä enemmän paneutumista ja mitkä 
toimet jo toteutuvat hienolla tavalla.”

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



1. Alle kolmivuotiaiden lasten parissa on toteutettava 

laadukasta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaista toimintaa. 

2. Taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa tulee 

vahvistaa. 

3. Kirjallisuuden ja ääneen lukemisen tulee olla osa kaikkien 

lasten jokaista varhaiskasvatuspäivää. 

Kehittämissuositukset

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



4. Vielä vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumista tulee 

vahvistaa (kuten pedagoginen dokumentointi, monilukutaitoa 

vahvistava toiminta, tutkimiseen kannustava toiminta).

5. Jokaisen lapsen kaverisuhteiden syntymistä ja pysyvyyttä 

tulee tukea. 

Kehittämissuositukset

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



6. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee kehittää 

varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisen arviointia ja 

seurantaa yhdessä henkilöstön kanssa. 

7. Päiväkotien johtajien tulee ohjata ja tukea henkilöstöä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen 

työtapaan monipuolisesti. 

Kehittämissuositukset

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



8. Eri ammattiryhmien roolia varhaiskasvatussuunnitelmien 

toteuttamisessa tulee selkiyttää. 

9. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman tulee 

konkretisoida varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

selkeästi. 

10. Varhaiskasvatuksen resurssit tulee turvata aiempaa 

vahvemmin. 

Kehittämissuositukset

Kuva: Oksana Kuzmina/Shutterstock



Kiitos!

Lisätietoja: 

laura.repo@karvi.fi
maiju.paananen@tuni.fi
virpi.mattila@espoo.fi



Viisivuotiaiden maksuttoman 
varhaiskasvatuksen kokeilun 

ensimmäisen vaiheen arviointi 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja 
kokeilun järjestäminen

Karvi
6.9.2019

Anna Siippainen



Anna Siippainen arviointiasiantuntija, Karvi

Laura Repo (pj) arviointineuvos, Karvi

Jari Metsämuuronen erityisasiantuntija, Karvi 

Anne Kivistö arviointisuunnittelija, Karvi, 31.7.2019 saakka

Sini Leikkola arviointisuunnittelija, Karvi, 1.8.2019 alkaen 

Maarit Alasuutari professori, Jyväskylän yliopisto 

Miia Saarikallio-Torp tutkija, Kelan tutkimus 

Päivi Koivisto varhaiskasvatusjohtaja, Jyväskylän kaupunki 

Arviointiryhmä



Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 
avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteeksi

• selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten 

varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

• selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten 

varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

• selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,

• edistää vanhempien työllistymistä,

• selvittää 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan 

kehittämistarpeita erityisesti suhteessa nykyiseen esiopetukseen,

• varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. 



Arvioinnin tavoitteet ja 
kysymykset



Arviointiasetelma

Kokeilukunnat: Forssa, Harjavalta, 

Helsinki, Iisalmi, Kempele, 

Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Leppävirta, 

Liperi, Miehikkälä, Mäntyharju, Oulu, 

Salo, Somero, Sonkajärvi, Taivassalo, 

Turku ja Virolahti

Vertailukunnat: Espoo, Hattula, Inari, 

Jyväskylä, Kajaani, Kokemäki, Koski Tl, 

Kurikka, Lapinlahti, Lemi, Lieksa, Lohja, 

Mikkeli, Outokumpu, Puumala, 

Savitaipale, Siikalatva, Siilinjärvi, 

Tampere ja Vehmaa



Arviointiaineisto

• Kuntakyselyt (kokeilu- ja vertailukunnat)

• Viranhaltijoiden puhelinhaastattelut (kokeilukunnat)

• Huoltajakysely (kokeilu- ja vertailukunnat)

Otokseen osallistuneiden sekä vastaajien määrät kokeilu- ja vertailukunnissa



Luotettavuuden tarkastelua

Arviointiasetelma

• Kuntien valikoituneisuus

• Kokeilussa mukana olleiden kuntien pieni määrä 

• Tiukka aikataulu

Aineistot

• Huoltajakyselyn alhainen vastausprosentti

• Kokeilu- ja vertailukunnat vastasivat hyvin toisiaan



Viisivuotiaiden 
varhaiskasvatukseen 

osallistuminen



Osallistumisaste ja sen muutos eri 
mittauspisteiden välillä 

(painottamattomat osallistumisasteet)
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Osallistumisasteen muutos 
varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen mukaan 

(painottamattomat osallistumisasteet)



Perheiden lastenhoidon 
ratkaisut ja näkemyksiä 

kokeilusta



• Varhaiskasvatuksen osallistumista selittivät kokonaismallissa 

selkeimmin asenne varhaiskasvatusta kohtaan, vastaajan 

työssäkäynti sekä alle kolmevuotiaat sisarukset. 

• Selittävät tekijät olivat jossain määrin erilaisia kokeilu- ja 

vertailukunnissa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että 

kokeilukunnissa useampi viisivuotias osallistui useammin 

varhaiskasvatukseen, vaikka perheessä olisi ollut nuorempia 

sisaruksia, eivätkä huoltajat olleet työelämässä. 

”(Kokeilu) on tukenut sitä, että on hyväksyttävää laittaa lapsi päivähoitoon myös silloin, 
kun hoidan vauvaa kotona.”

Kokonaismalli 
(DTA ja logistinen regressioanalyysi)



• Avovastauksissa palaute pääsääntöisesti neutraalia tai positiivista: 

maksuttomuus tuonut taloudellista helpotusta arkeen, rohkaissut 

viemään lapsen varhaiskasvatukseen tai kannustanut palaamaan 

töihin. Toisaalta huolta varhaiskasvatuksen muuttumisesta 

velvoittavaksi

• Osa ei osallistunut kokeiluun mm. ideologisista syistä ja siksi, että 

varhaiskasvatuksen ei koettu vastaavan perheen tarpeita 

(kuljettamisen haasteet tai aukioloaikojen sopimattomuus)

”Keskustelimme mahdollisuudesta (aloittaa maksuttomassa 
varhaiskasvatuksessa), mutta kumpikaan vanhemmista eikä lapsi itse 

ollut halukas maksuttomaan hoitoon.”

Huoltajien näkemyksiä 
maksuttomuuskokeilusta



”Kerrottiin, että 5v varhaiskasvatus on maksuton ja siksi lapsi laitettiin kerhon sijaan 

päiväkotiin. Tosiasiassa 5v varhaiskasvatus on meille kallis ratkaisu, johon en olisi 

lähtenyt, jos olisin tiennyt. Menetämme nuoremmasta sisaruksesta saatavan 

kuntalisän xx €/kk koska lapsi käy maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi 

menetämme kelan kotihoidontuen sisarkorotuksen noin  xx €/kk. Käytännössä 

maksamme noin  xxx € kuukaudessa maksuttomasta toiminnasta, koska nuorempi 

sisarus on juuri sen ikäinen, että kuntalisää maksettaisiin muuten. Meinasin 

lopettaa toiminnassa käymisen, mutten raskinut tehdä lapselle muutosta. Olen 

pettynyt tähän asiaan.”

Maksuttomuudesta huolimatta…



Kokeilun kustannusten 
organisoiminen



Kokeilun kustannusten muodostuminen

• Lapsimäärän lisääntyminen ja siitä syntyvät kulut 

infrastruktuurissa ja henkilöstössä (tilat, varusteet, ruoka jne.)

• Asiakasmaksumenetykset

• Yksityisille toimijoille maksettava kompensaatio



Kustannusten kattaminen

” Tulorajojen muutoksesta johtuen maksutuotot pienenivät kunnassa joka 

tapauksessa. Lisäksi vuonna 2013 syntyneiden ikäluokka on edeltäjäänsä 

pienempi. Kustannukset pienenivät kuitenkin arvioitua vähemmän ja huomioitiin 

tämä talousarvioissa. Talous ei ole näytellyt kokeiluun mukaan 

lähtemisessä suurta roolia.” 

• Budjettia joko kasvatettu tai menty olemassa olevilla 

resursseilla

• Kustannuksia katettu muun muassa pienentyvien 

ikäryhmien ja supistuneen kerhotoiminnan tai 

perhepäivähoidon tuomista säästöistä 



Kokeilun järjestäminen



• Joissain kunnissa maksuttomuuskokeilu on sidottu 

esiopetuksen tapaan tiettyyn aikaan, kun joissain taas 

huoltajat saavat käyttää 20 maksutonta viikkotuntia 

haluamallaan tavalla.

• Tiedottamisen ja palveluohjauksen käytännöt

• Pedagogisessa toteutuksessa eroja: keskustelu 

kaksivuotisesta esiopetuksesta hämmentää.

Monenlaisia tapoja toteuttaa kokeilua



”5-vuotiaamme aloitti syksyllä päiväkodissa 20h/vk maksuttomuuden vuoksi… Jos 
maksutonta varhaiskasvatusta ei olisi olut, 5-vuotiaamme olisi aloittanut 

päiväkodissa vasta tammikuussa. Maksuttomuus ei ollut meille kynnyskysymys 
vaan ennemminkin se, että en edes osannut ajatella että olisin muuten laittanut 

lasta päiväkotiin kun olin itse kotona pienemmän kanssa. Kun varhaiskasvatus oli 
maksutonta, se oli myös jotenkin hyväksytympää. Tuli sellainen olo, että teen 

lapselleni palveluksen kun vien hänet päiväkotiin.”

Kokeilun vahvuuksia

• Osallistumisaste noussut

• Palveluohjaus kehittynyt

• Keskustelu pedagogiikasta paikoin lisääntynyt



”(Kokeilulla) ei ole ollut minkäänlaista (vaikutusta), kun ei ole tällaisesta 
mahdollisuudesta tiedetty. Olisimme olleet valmiita osallistumaan, jos tieto olisi 

tavoittanut.”

Kehittämisen paikkoja

• Palveluiden ulkopuolella olevien perheiden tavoittaminen

• Keskustelu pedagogiikasta vähäistä

• Kunnat odottavalla kannalla



Toimenpidesuositukset



1. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta tulee 
tarkastella osana koko perhepoliittista 

järjestelmää. Suomalaisen lastenhoidon ja 
varhaiskasvatusjärjestelmän sisällä olevat 

osallistumisen esteet tulee tunnistaa ja 
mahdollisuuksien mukaan purkaa. 



2. Maksuttoman varhaiskasvatuksen sisällöt 
ja pedagogiikka jäävät tällä hetkellä 

osallistumisasteesta käytävän 
keskustelun varjoon. Jatkossa olisi syytä 
pohtia maksuttoman varhaiskasvatuksen 

järjestämistä sekä sen sisältöjä.



3. Viisivuotiaiden maksuttoman 
varhaiskasvatuksen suunnittelun on 
lähdettävä lapsen ja perheiden edun 

ensisijaisuudesta.



Kokeilu ja sen arviointi jatkuu 2019-2020

• Huoltajakyselyn analyysit jatkuvat

Uudet aineistot

• Osallistumisasteen seuranta kaikkien alle 

esiopetusikäisten osalta

• Kokeilun kustannukset

• Laadullinen aineisto kokeiluverkoston parissa

”Viisivuotias lapsemme oli pettynyt, ettei kysely ollutkaan suunnattu hänelle”



Kiitos!

Lisätietoja 
anna.siippainen@karvi.fi

laura.repo@karvi.fi




