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Sisältö
- Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
- Snellman korkeakoulun lisäopinnot ja opetussuunnitelman 

uudistaminen
- Varhaiskasvatuksen ajankohtaisia koulutuskysymyksiä
- Muuta ajankohtaista:
- Vardan tilanne
- Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tilanne
- KV yhteistyö
- Ym.
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Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
• Toimikausi 14.2.2019 - 31.12.2020 => 1. kokous 21.5.2019
• Tausta, mm.

– Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi 2013
– Varhaiskasvatuksen tiekartta 2017
– Uudistunut varhaiskasvatuslaki ja asetus varhaiskasvatuksesta

• Toimintaa johtaa, seuraa ja arvioi ohjausryhmä
• Kehittämisfoorumi 

– kuulee asiantuntijoita ja eri sidosryhmiä
– asettaa tarvittaessa jaostoja, voidaan kutsua jäseniä myös kehittämisfoorumiin 

nimettyjen jäsenten lisäksi.
– voi teettää selvityksiä
– voi kutsua pysyviä asiantuntijoita
– tekee yhteistyötä mm. OPH:n koulutusten ennakointifoorumin, opettajankoulutus-

foorumin ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen (JKL YO) kanssa
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Tavoitteet ja tehtävät 1/2
• Edistää yhteistyötä varhaiskasvatuksen henkilöstön eri koulutustahojen 

ja kouluttajien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien kesken
• Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja 

muutosprosesseja
• Seurata kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta
• Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa koulutukseen liittyvissä 

asioissa sekä edistää varhaiskasvatuslakiin kirjatun 
henkilöstörakenteen toteutumista
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Tavoitteet ja tehtävät 2/2
• Tehdä esityksiä

– Varhaiskasvatuksen koulutusta koskien (mm. koulutusmäärät, 
koulutussisällöt) huomioiden viimeaikainen varhaiskasvatusta ja 
laajemmin koko koulutuspolitiikkaa koskeva tutkimustieto ja 
varhaiskasvatuksen viimeaikaiset toimintakulttuurin ja –ympäristön 
muutokset

– Perus- ja täydennyskoulutuksen keskinäisen jatkumon 
edistämiseksi sekä tarvittavista täydennyskoulutuksen teemoista ja 
toteuttamisen tavoista

– Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä 
koulutuspoluista
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Kehittämisfoorumin puheenjohtajisto ja asiantuntijasihteerit

• Puheenjohtajat:
– Puheenjohtaja Karila Kirsti, professori, Tampereen yliopisto
– Varapuheenjohtaja Nevanen Saila, yliopettaja, Metropolia 

ammattikorkeakoulu
– Varapuheenjohtaja Niiranen Juha-Petri, toimitusjohtaja, Suomen 

Diakoniaopisto
• Asiantuntijasihteereinä toimivat Penttinen Sanna, opetusneuvos, 

Opetushallitus ja Töytäri Aija, opetusneuvos, opetus- ja 
kulttuuriministeriö.
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Kehittämisfoorumin jäsentahot
• Ammatillinen koulutus, 7 jäsentä
• Ammattikorkeakoulutus, 7 jäsentä
• Yliopistokoulutus, 7 jäsentä
• Opiskelijajärjestöt, 3 jäsentä
• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, 2 jäsentä
• Opetushallitus, 1 jäsen
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, 3 jäsentä
• Suomen Kuntaliitto, 1 jäsen
• Tutkijat, 4 jäsentä
• Vantaan kaupunki, 1 jäsen
• Ammattiliitot ja työnantajan edustajat, 8 jäsentä
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Snellman korkeakoulun lisäopinnot ja opsin uudistaminen
• Itä-Suomen yliopisto aloittaa syksyllä 2019 Snellman korkeakoulusta aiemmin 

valmistuneille ja siellä nyt opiskeleville OPH:n määrittelemät 30 op:n lisäopinnot
– taustalla OPH:n suorittama opetussuunnitelman vertailu
– saavutetaan kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajina (VO) 

steinerpäiväkodeissa
• Lisäopinnot (monimuoto-opiskelua) voi aloittaa syksyllä 2019 tai 2020. Opinnot 

pitää olla suoritettuna vuoden 2021 loppuun mennessä
• Snellman KK:n varhaiskasvattajaopintojen opetussuunnitelma uudistetaan 

kesään 2019 mennessä OPH:n ja OKM:n ohjauksessa.
– Uuden opsin mukaan opiskelevat valmistuvat kelpoisiksi 

varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin steinerpäiväkodeissa, eivät tarvitse 
jatkossa lisäopintoja
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Varhaiskasvatuksen ajankohtaisia koulutuskysymyksiä 
• Mitä tutkintojen täydentämisen käytäntöjä muodostunut/muodostumassa?

– Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi?
– Sosionomista varhaiskasvatuksen opettajaksi/erityisopettajaksi?
– KK/KM/KT:stä varhaiskasvatuksen opettajaksi/erityisopettajaksi?

• Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksen (60 op 
erityisopeopinnot=entinen ELTO-koulutus TAI erityispedan KM-opinnot) 
nykytilanne 
– missä kaikissa yliopistoissa ja millaisia opintoja? 
– mitkä hakuehdot?
– mitä kelpoisuuksia tuottavat?
– tarve säädösten muutoksiin? 
• Varhaiskasvatuksen opettajien määrä /riittävyys haasteena, koulutuksen 

vetovoimaisuus?
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Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tilanne
• Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tietoja eri 

viranomaistahot voivat lakiperusteisesti hyödyntää.

• Tiedonsiirrot käynnistyivät 6.2.2019
• Tilannekatsaus 9.5.2019:

– Rekisteröityneitä varhaiskasvatustoimijoita 283
– Toimipaikat (pl. PAOS) 4455
– Toiminnalliset painotukset 971
– Kielipainotukset 378
– Lapset 85 516
– Varhaiskasvatuspäätökset 82 082
– Varhaiskasvatussuhteet 77 375
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Vardan aikataulu

1.9.2018 | 1.1.2019    |    1.9.2019 | 1.1.2020    |     1.9.2020
Yksityiset vakatoimijat

Uusi 
varhaiskasvatus-
laki
astuu voimaan

Kunnalliset vakatoimijat

 toimijan tiedot
 toimipaikkojen 

tiedot
 lasten tiedot

 huoltajatiedot
maksutiedot

 henkilöstötiedot
 huoltajatiedot
maksutiedot

 toimijan tiedot
 toimipaikkojen 

tiedot
 lasten tiedot

 henkilöstötiedot



Varhaiskasvatuksen 5v maksuttomuuskokeilu
• Kokeilun ensimmäinen vaihe 8/2018-7/2019 ja toinen vaihe 8/2019-7/2020
• Ensimmäisessä vaiheessa 19 kuntaa mukana, noin 12 400 viisivuotiasta lasta kokeilun piirissä (noin 

20 % vuonna 2013 syntyneiden ikäluokasta).
– Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Turku, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, 

Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja 
Taivassalo.

• II vaiheessa 26 kuntaa mukana, yli 18 000 viisivuotiasta lasta kokeilun piiriin (noin 31% kaikista 5v)
– Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, 

Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Rusko, 
Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku.

• II vaiheessa valtio korvaa kunnille menetetyistä asiakasmaksutuloista 40 % (I vaiheessa 20 %)
• Karvi tekee kokeilun tavoitteiden arviointia (molemmat vaiheet)
https://karvi.fi/varhaiskasvatus/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuskokeilun-arviointi/
• Opetushallitus koordinoi maksuttoman vakan kokeilukuntien verkostoa
• Opetushallitus tehnyt selvityksen kaksivuotisesta esiopetuksesta osana maksuttomuuskokeilua
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetushallituksen-selvitys-kaksivuotinen-esiopetus-vahvistaisi-
yhdenvertaisuutta
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OKM:n KV yhteistyötä varhaiskasvatuksessa
• Pohjoismaiden välinen virkamiesverkosto

• OECD:n varhaiskasvatusverkosto sekä hanketyö
– Meneillään olevat hankkeet:
– IELS (International Early Learning Study) 

• Lapsen oppimistulosten arviointi
• Suomi ei mukana, eikä myöskään muut pohjoismaat, Viro on

– Talis Starting Strong
• Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva kysely
• Suomi ei mukana, mutta meille kiinnostava

– Quality Beyond Regulations

• EU yhteistyö – Suositus laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä 

• International Summit for Teacher Profession (ISTP)
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EU Suositus laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä

• Komissio julkaisi ehdotuksen suosituksesta laadukkaista 
varhaiskasvatusjärjestelmistä 22.5.2018 (Proposal for a Council
Recommendation on High Quality Early Childhood Education and Care 
Systems on 22 May 2018, COM (2018)271). Suositusta muokattu -> 
hyväksyttäneen 22.5.2019 

• Suosituksen tavoitteena on tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä helpottaa 
lasten pääsyä varhaiskasvatukseen ja parantaa kunkin jäsenmaan 
varhaiskasvatusjärjestelmän laatua ottaen kuitenkin huomioon, että jäsenvaltiot 
ovat tästä ensisijaisesti vastuussa. -> toimeenpano

• Toimenpiteiden rahoitusta tuetaan erityisesti Erasmus+ -ohjelman sekä 
rakenne- ja investointirahastojen kautta sekä Interregin kautta.
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Kiitos!


	Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset kuulumiset���Dekaanikokous 20.5.2019��Tarja Kahiluoto�Opetusneuvos, VAPOS��
	Sisältö
	Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
	Tavoitteet ja tehtävät 1/2
	Tavoitteet ja tehtävät 2/2
	Kehittämisfoorumin puheenjohtajisto ja asiantuntijasihteerit
	Kehittämisfoorumin jäsentahot
	Snellman korkeakoulun lisäopinnot ja opsin uudistaminen
	Varhaiskasvatuksen ajankohtaisia koulutuskysymyksiä 
	Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tilanne
	Dia numero 11
	Varhaiskasvatuksen 5v maksuttomuuskokeilu
	OKM:n KV yhteistyötä varhaiskasvatuksessa
	EU Suositus laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä� � 
	Dia numero 15

