Kolmannen vaiheen arviointiryhmä
Karvin henkilöstö
▪ Julia Kuusiholma-Linnamäki (projektipäällikkö)
▪ Anna Siippainen (ryhmän puheenjohtaja)
▪ Laura Lepola (sihteeri)
▪ Jari Metsämuuronen (tilastolliset menetelmät)
Asiantuntijaryhmä
▪ Maarit Alasuutari, professori (Jyväskylän yliopisto)
▪ Päivi Koivisto, palvelujohtaja (Jyväskylän kaupunki)
▪ Mikael Nygård, professori (Åbo Akademi)
▪ Miia Saarikallio-Torp, erikoistutkija (Kelan tutkimus)

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.

Kuva: Kari Leo

Kokeiluun osallistuneet kunnat
Kokeilussa mukana vuosina 2018–2021 oli 13 Manner-Suomen kuntaa
▪ Harjavalta, Helsinki, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Leppävirta, Oulu, Salo, Somero,
Sonkajärvi, Turku ja Miehikkälä + Virolahti

Kokeilun yhdessä tai kahdessa vaiheessa oli mukana 20 Manner-Suomen kuntaa
▪ Akaa, Espoo, Forssa, Halsua, Hämeenkyrö, Iisalmi, Joutsa, Järvenpää,
Kauhajoki, Kempele, Lahti, Laitila, Liperi, Loviisa, Mäntyharju,
Rautavaara, Rusko, Taivassalo, Tammela ja Toivakka

Aineistot
Kokeilun kolmannen vaiheen arviointi
▪ Kuntakysely, n = 282 Manner-Suomen kuntaa (96 %)
▪ Kysely vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajille,
n = 4 012 (18 %)
▪ Kyselykielet olivat suomi, ruotsi, englanti, viro,
venäjä ja arabia (n.10 %)
▪ Tilastokeskuksen ja Kelan valmiit tilastoaineistot
Yhteenveto
▪ Kuntakyselyt vuosilta 2019, 2020 ja 2021
▪ Huoltajakyselyt vuosilta 2019 ja 2021
▪ Haastattelut kuntien varhaiskasvatuksen viranhaltijoille
vuosina 2019 ja 2020
▪ Valmiit tilastoaineistot (Kela, Tilastokeskus)

Arvioinnin luotettavuus ja eettisyys
Kokeiluasetelma:
▪ Kunnat ovat hakeutuneet itse mukaan kokeiluun, eli kuntien
satunnaistamista ei ole voitu toteuttaa.
Aineistot:
▪ Työllisyyden ja kustannusten osalta aineistojen viiveellisyys
▪ Kyselyissä epäselviä kysymyksen asetteluita

Försökets mål och genomförande
▪ Mål: att utreda hur avgiftsfriheten inverkat på 5-åringars och även yngre barns deltagande i
småbarnsfostran, vilka kostnadseffekter den medfört, hur avgiftsfriheten främjat föräldrarnas
sysselsättning, utreda hur småbarnspedagogiken genomförts och vilka utvecklingsbehov det
finns samt att utveckla servicestyrningen inom småbarnsfostran
▪ 13 kommuner deltog under hela perioden (2018-2021) och 20 i en eller två faser
▪ Datamaterialet i tredje fasen bestod av en kommunenkät (N=282), en enkät till år 2015 födda
barns vårdnadshavare (N = 4 012) samt registerdata från Statistikcentralen och FPA

▪ Problematiska frågor: kommunurvalet byggde på självselektion, svårt att mäta förändringar i
sysselsättnings- och deltagande så länge försöket pågår (datat släpar efter), vissa oklarheter i
frågeformuleringar

Kokeilun 3. vaiheen arvioinnin teemat (3kpl)
1/3
Lisääkö kokeilu
viisivuotiaiden ja heitä
nuorempien lasten
osallistumista
varhaiskasvatukseen?

5 -vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuminen lisääntyi
enemmän kokeilukunnissa kuin vertailtavissa kunnissa.
Vuoden 2021 alussa osallistumisaste oli: kokeilukunnissa
lähes 96 % (n = 13), kokeilukunnissa 92 % (n = 20),
vertailukunnissa 89 % ja muissa Manner-Suomen kunnissa
84 %.
3–4 –vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli
kokeilukunnissa 89 % (n = 13), kokeilukunnissa 80 %
(n = 20), vertailukunnissa 86 % ja muissa Manner-Suomen
kunnissa 78 %.

▪

Ovatko perheen taustatekijät
yhteydessä viisivuotiaiden
varhaiskasvatukseen
osallistumiseen?

1–2 -vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli
kokeilukunnissa 57 % (n = 13), kokeilukunnissa 54 %
(n = 20), vertailukunnissa 53 % ja muissa Manner-Suomen
kunnissa 50 %.

Ovatko perheen taustatekijät yhteydessä viisivuotiaiden
varhaiskasvatukseen osallistumiseen? 1/3
Vertailukunnissa (n = 26)
Kokeilukunnissa

Muissa kunnissa (n = 56)

Miten kotihoidon tuki ja mahdollinen kuntalisä
vaikuttavat viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumiseen? 2/3
2/3
Miten kotihoidon tuki ja
mahdollinen kuntalisä
vaikuttavat viisivuotiaiden
varhaiskasvatukseen
osallistumiseen?

▪
▪
▪

Onko kotihoidon tuella hoidettavien viisivuotiaiden lasten
osuus vähentynyt kokeilun seurauksena?
Onko kotihoidon tuella hoidettavien nuorempien lasten
osuus vähentynyt kokeilun seurauksena?
Ovatko perheen taustatekijät yhteydessä viisivuotiaiden
varhaiskasvatukseen osallistumiseen, kun otetaan
huomioon kotihoidon tuen kuntalisä?

Miten palveluohjausta on kehitetty? 3/3
3/3
Miten palveluohjausta
on kehitetty?

▪
▪
▪

Miten varhaiskasvatuksen palveluohjausta toteutetaan
kokeilu- ja vertailukunnissa?
Ketkä varhaiskasvatuksen palveluohjausta käyttävät
kokeilu- ja vertailukunnissa?
Millaisia näkemyksiä huoltajilla on palveluohjauksesta?

▪ Kokeilukunnat olivat vertailukuntia aktiivisempia ottamaan yhteyttä perheisiin.
▪ Kokeilukunnissa varhaiskasvatuspalveluista jaettiin enemmän tietoa kunnan lapsiperhepalveluissa
sekä sosiaalisen median kautta kuin vertailukunnissa.
▪

▪

▪

▪

Kokeilukunnissa palveluohjaus oli ottanut useammin yhteyttä niihin perheisiin, joissa huoltaja oli
syntynyt jossain muussa maassa kuin Suomessa → kuitenkin: muualla kuin Suomessa syntyneet
huoltajat olivat saaneet kokeilusta vähemmän tietoa.
Ne perheet, joissa huoltaja kävi töissä tai opiskeli, olivat olleet palveluohjaukseen vähemmän
yhteydessä. Yhteys oli samanlainen niin kokeilu- kuin vertailukunnissa.
Suomessa syntyneet tai korkeakoulutetut huoltajat vastasivat, että palveluohjaus ei ollut tarpeen
koska huoltajat olivat yleensä tienneet jo etukäteen, minkä varhaiskasvatuspaikan olivat halunneet
lapselle valita.
Kokeilukunnissa ne perheet, joissa oli alle kolmevuotias sisarus, olivat itse ottaneet aktiivisemmin
yhteyttä palveluohjaukseen.

Hur påverkade avgiftsfriheten barnens deltagande i
småbarnspedagogiken i det tredje försöksskedet?
• Överlag hade försökets tredje fas en positiv effekt i 5-åringarnas fall, men inte när det gällde
de yngre barnen. I 3–4-åringarnas fall var deltagandet t.o.m. något lägre i
försökskommunerna i förhållande till jämförelsekommunerna, ifall försökskommunen inte
deltagit under hela perioden
• I början av 2021 var deltagandet för 5-åringar 96% (n=13) respektive 92% (n=20) i
försökskommunerna jämfört med 89% i jämförelsekommunerna och 84% i övriga kommuner.
• Bland 3–4-åringarna var deltagandet 89% (n=13) respektive 80 (n=20) % jämfört med 86%
och 78%

• Bland 1–2-åringarna var deltagandet 57% (n=13) respektive 54% (n=20) jämfört med 53%
och 50%

Vad var det som påverkade deltagandet i
försökskommunerna?
• Vad påverkade deltagandet positivt?
• Om vårdnadshavaren som hade besvarat enkäten befann sig i arbetslivet eller studerade
• Vad påverkade deltagandet negativt?
• Om det fanns ett syskon under tre år i familjen

• Sambandet mellan familjefaktorer och barns deltagande påverkas dock av huruvida
försökskommunerna betalar s.k. ”kommuntillägg” till hemvårdsstödet. I kommuner utan
kommuntillägg fann vi inga signifikanta samband mellan familjefaktorer och deltagande
• Överlag minskade försöket inte andelen barn som vårdas i hemmet med understöd av
hemvårdsstöd

Hur har servicestyrningen utvecklats?
• Försökskommunerna var mer aktiva att kontakta familjer än jämförelsekommunerna.
• Försökskommunerna delade ut mer information om småbarnspedagogiska tjänster via
familjeservice och sociala medier än jämförelsekommunerna
• Försökskommunerna tog mer aktivt kontakt med familjer där vårdnadshavaren var född
utomlands – trots detta upplevde utlandsfödda vårdnadshavare att de fått mindre information
• De familjer, där vårdnadshavaren arbetade eller studerade, var i lägre utsträckning i kontakt
med servicestyrningen
• I Finland födda och högutbildade vårdnadshavare svarade i högre grad att de inte haft behov
av servicestyrning, eftersom de redan på förhand visst vilket daghem de vill välja för sitt barn
• I försökskommunerna hade de familjer där det fanns ett syskon under tre år varit aktivare att
själva ta kontakt med servicestyrningen

Yhteenveto
vuosilta
2018-2021

Viisivuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen

Osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä kansallisella, kunnallisella ja perhetasolla
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Kansallinen taso
Subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeude
n rajaus 2016–2020
Lapsiryhmän koko 1:8,
2016–2020
Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut
Kotihoidon tuki

Kunnallinen taso
Maksuton
varhaiskasvatus ja sen
järjestämisen tavat
Palveluohjaus
Kotihoidon tuen
kuntalisä ja sen
saamiseen liittyvät
paikallisesti asetetut
ehdot perheille

Kansallinen taso

Perhetaso
Sosiodemografiset tekijät
▪ Huoltajan koulutusaste
▪ Huoltajan työtilanne
▪ Huoltajan syntymämaa
▪ Perheen tulot
▪ Perhemuoto ja -rakenne

Kunnallinen
taso

Viisivuotias
varhaiskasvatukse
ssa tai kotihoidossa

Perhetaso

Huoltajien arviot palveluiden
käytöstä
▪ Huoltajan näkemys
varhaiskasvatuksen laadusta
ja sen vaikuttavuudesta
▪ Etäisyys palveluihin
▪ Palveluiden vastaaminen
perheiden tarpeisiin
▪ Varhaiskasvatukseen
osallistumisen piilokulut

Sitaatteja huoltajakyselyn vastaajilta
”Vi erhöll inte hemvårdsstödets kommuntillägg,
eftersom 5-åringen var i dagvård, även om det
endast gällde 20 h/veckan. Jag tycker detta är
verkligen motstridigt och orättvist. Å ena sidan vill
kommunerna få fler 5-åringar att delta i
småbarnspedagogiken genom att erbjuda
avgiftsfri sådan, men å andra sidan kostar det
likväl familjen 200 euro/månad i form av förlorat
kommuntillägg.”

”Emme saaneet kotihoidontuen kuntalisää, koska
5-vuotias oli päivähoidossa, vaikkakin vain 20
h/vko. Tämä on mielestäni todella ristiriitaista ja
epäoikeudenmukaista. Toisaalta kunta haluaa
saada 5-vuotiaat varhaiskasvatuksen piiriin
tarjoamalla maksuttoman varhaiskasvatuksen,
mutta toisaalta hoito maksaa kuitenkin perheelle
n. 200e/kk menetetyn kuntalisän muodossa.”

Vilken betydelse hade försöket haft i sin helhet?
• Det viktigaste målet med försöket var att öka femåringarnas och yngre barns deltagande i
småbarnspedagogiken (20 timmar/vecka)
• Avgiftsfriheten ökade deltagandet av femåriga barn i småbarnspedagogiken i alla dess skeden. I det
andra skedet ökade även fyraåringarnas deltagande, men inte deltagandet bland barn under fyra år. I
det tredje skedet skedde ingen ökning av 3–4-åringarnas deltagande. När det gäller barn under 2 år
skedde ingen ökning alls i något som helst skede
• I de försökskommuner som hade deltagit i försökets alla tre skeden var deltagandegraden av
femåringar i småbarnspedagogiken närmare 96 procent 31.12.2020. I dessa kommuner ökade
femåringarnas deltagandegrad i småbarnspedagogiken med cirka 14 procent under 2017–2020. I de
försökskommuner som hade deltagit i ett eller två skeden av försöket, deltog 91 procent av
femåringarna i småbarnspedagogiken i slutet av 2020. I dessa kommuner hade deltagandet bland
femåringarna ökad med cirka 6 procent.

Toimenpidesuositukset
Åtgärdsförslag

Toimenpidesuositus 1/5
1/5 Maksuttomuus on hyvä keino edistää varhaiskasvatukseen
osallistumista. Arvioinnissa havaittiin, että maksuttomuus lisäsi
viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen kokeilun kaikissa
vaiheissa. Jos varhaiskasvatuksesta halutaan osittain maksutonta,
tulee perheille kohdistuvien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
määräytymisperusteet yhdenmukaistaa.

Toimenpidesuositus 2/5

2/5 Kotihoidon tuen kuntalisän paikalliset käytännöt tulee asettaa
tarkasteluun. Arviointi osoitti, että viisivuotiaiden osallistuminen
varhaiskasvatukseen oli erilaista, kun kunnassa maksettiin kotihoidon
tuen kuntalisää. Ne viisivuotiaat, joiden nuorempi sisarus hoidettiin
kotona, olivat itsekin useammin kotihoidossa. Kuntalisän tyypillisin
ehto sitä maksavissa kunnissa on, että kaikki perheen
varhaiskasvatusikäiset lapset tulee hoitaa kotona. Tämä ehto on
ristiriitainen lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kanssa.

Toimenpidesuositus 3/5
3/5 Varhaiskasvatukseen osallistumista edistää se, että
varhaiskasvatuspalvelut kohtaavat joustavasti perheiden
lastenhoitoon liittyvät tarpeet. Arviointi toi esiin kuntien vaihtelevat
käytännöt siitä, missä toimintamuodossa (esimerkiksi kunnallinen tai
yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoito) tai ajankohdassa
(esimerkiksi vain arkena klo 9–13) varhaiskasvatusta perheille
tarjottiin. Varhaiskasvatusjärjestelmän tulisi olla sellainen, että kaikilla
perheillä, jotka haluavat lapsensa osallistuvan varhaiskasvatukseen
olisi siihen mahdollisuus.

Toimenpidesuositus 4/5

4/5 Varhaiskasvatuksen laadusta huolehtiminen edistää
varhaiskasvatukseen osallistumista. Arviointi toi esiin, että
huoltajien näkemys varhaiskasvatuksen laadusta ja sen
merkityksestä lasten kasvulle ja oppimiselle oli yhteydessä siihen,
osallistuiko viisivuotias varhaiskasvatukseen vai ei. Jos
varhaiskasvatuksesta halutaan maksutonta, on tärkeää, että kuntia
tuetaan taloudellisesti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä.

Toimenpidesuositus 5/5
5/5 Varhaiskasvatuksen palveluohjauksella voidaan tavoittaa uusia
perheitä sekä vaikuttaa siihen, että perheet kokevat itsensä
tervetulleiksi varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Palveluohjausta on
hyödyllistä kehittää siten, että tieto varhaiskasvatuspalvelusta
tavoittaa myös ne ryhmät, jotka eivät ole varhaiskasvatuspalveluiden
piirissä. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksella on merkittävä rooli
siinä, kokeeko perhe olevansa varhaiskasvatuspalveluiden asiakas.
Palveluneuvonnan ja ohjauksen tulisi perustua yhdenvertaisen
tiedon jakamiseen perheille heidän käytettävissä olevista
lastenhoidon ratkaisujen mahdollisuuksista.

Åtgärdsförslag
Avgiftsfrihet är ett bra sätt att främja barns deltagande i småbarnspedagogik, men förutsätter en
harmonisering av sättet på vilket avgiften fastställs i olika kommuner.
Den lokala praxisen gällande hemvårdsstödets kommuntillägg bör ses över (t.ex. kravet att alla barn,
förutom de under 3 år, ska vårdas hemma för att man ska komma i åtnjutande av kommuntillägg).
Småbarnspedagogiken bör vara tillräckligt flexibel så att alla som vill ska kunna delta.
Viktigt att värna om en hög kvalitet inom småbarnspedagogiken, eftersom detta påverkar föräldrars
val att låta deras barn delta. Samtidigt viktigt att stöda kommunerna ekonomiskt.

Servicestyrningen bör utvecklas så att den når ut till alla barnfamiljer, även de som hittills stått utanför
denna serviceform, att den information som ges är likvärdig för alla samt att alla känner sig välkomna
och inkluderade i servicesystemet.

Lisätietoja:
Julia Kuusiholma-Linnamäki
julia.kuusiholmalinnamaki@karvi.fi
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