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Tässä tutkielmassa avaan varhaiskasvatuslain sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden taus-
talla vaikuttavaa laatunäkemystä, johon yhdistän myös laadun arvoinnin. Aihe on tällä hetkellä hyvin 

ajankohtainen, sillä tarkastelemani aineisto on tullut voimaan 2015-2016 ja niin laadusta kuin sen 

arvioinnistakin puhutaan molemmissa asiakirjoissa. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1. Millainen näke-

mys varhaiskasvatuksen laadusta ja sen arvioinnista rakentuu Varhaiskasvatuslakia tarkasteltaessa ja 

2. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirja täydentää tätä näkemystä. Tutkiel-

man aineistoa on tulkittu laadullisesti, sisällönanalyysin menetelmillisin ottein. 

Laatu on tänä päivänä paljon esillä erilaisissa asiayhteyksissä. Myös varhaiskasvatuksen laadun pe-

rään kuulutetaan paljon. Laatu on käsitteenä hyvin moniulotteinen, eikä sille ole mahdollista löytää 

tarkkaa määritelmää. Myöskään varhaiskasvatuksen kontekstissa ei voida puhua yleisestä, kaikkialla 

pätevästä laadun kriteeristä. Tänä päivänä tutkimuksen kentällä varhaiaskasvatuksen laadun nähdään 

yleisimmin rakentuvan rakenne- ja prosessitekijöistä. Rakennetekijöitä ovat olosuhteisiin vaikutta-

vat tekijät, kuten henkilökunnan koulutus, oppimisympäristöt sekä ryhmäkoko. Prosessitekijöitä 

puolestaan ovat lasten ja aikuisten keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Näillä molemmilla 

on omat roolinsa varhaiskasvatuksen laadun kokonaiskuvassa, eikä rakennetekijöitä tulisi unohtaa 

prosessitekijöiden kustannuksella. 

Tulosteni mukaan varhaiskasvatuslaki keskittyy rakennetekijöiden määrittelemiseen, kun taas Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttavat enemmän prosessitekijöihin. Näiden lisäksi asiakir-

joista löytyi viitteitä myös kehityspsykologian vaikutuksista osana kehityksellisiä tavoitteita. Kuinka 

nämä eri osatekijät painottuvat varhaiskasvatuksen laadun määrittelyssä on epäselvää, sillä näiden 

asikirjojen puitteissa ei aukaistu laadun määritelmää, mikä on nykyisin hyvin yleinen paitsi puute, 

myös haaste laadusta puhuttaessa. Niinpä tämä tutkielma toimii enemmänkin erilaisten näkökul-

mien esiintuojana ja ajatusten herättäjänä, kuin vastausten antajana. Nostan esiin kuinka rakenne- ja 

prosessitekijät sekä kasvatuksen lopputulema linkittyvät toisiinsa ja toisaalta kuinka jokaista tekijää 

sekä varhaiskasvatuslain kohtaa voidaan lähestyä erilasiten mitä, miten ja miksi kysymysten kautta. 

Tämä tutkielma on toteutettu yhteistyössä Varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia tutkivan Vaka-

Vai -hankkeen kanssa. 
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1 Johdanto 

Laadusta puhutaan nykyään monen asian yhteydessä ja lähes kaikkialla. Tavaroiden täytyy 

olla laadukkaita, opetuksen ja kasvatuksen tulee olla laadukasta ja perheen kanssa täytyy 

viettää laatuaikaa. Mitä tällä kaikella tarkoitetaan? Mitä tavoittelemme, kun haluamme laa-

tua? Fyysisten esineiden laatu on ehkä kohtuullisen helppo määritellä, mutta entäpä laatuaika 

tai laadukas kasvatus? Ne voivat tarkemmin katsottuina tarkoittaa eri henkilöille hyvinkin 

erilaisia asioita. Tällaisten asioiden pohtiminen mielestäni osoittaa, miten saatamme puhua 

monista asioista lähes itsestään selvinä, pystymättä niitä kuitenkaan tarkasti määrittelemään. 

Näin on monesti esimerkiksi laadun käsitteen kohdalla. Eikä tämä koske vain jokapäiväistä 

ihmisten puhetta, vaan myös yhteiskunnallisella tasolla laadun käsite jää usein hyvin epä-

määräiseksi ja avonaiseksi (Alila 2013, 23).  

Kulttuurintutkijana ja tulevana kasvatusalan ammattilaista minua kiinnostaa suuresti kysy-

mykset kasvatuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan yhteen kietoutumisesta. Kuinka kulttuurinen 

konteksti vaikuttaa käsityksiimme kasvatuksesta ja sen päämääristä? Miksi tarvitsemme ins-

titutionaalista eli kodin ulkopuolella tapahtuvaa varhaiskasvatusta ja mitä sillä tavoitellaan? 

Miksi tarvitsemme pedagogiikkaa korostavaa varhaiskasvatusta lasten päivähoidon sijaan? 

Milloin varhaiskasvatus on laadukasta ja kuinka se määritellään? Kysymyksiä on paljon, 

mutta vastausten rakentaminen vienee pidemmän aikaa.  

Keväällä 2015 sain sähköpostiini tiedon Oulun yliopistossa alkavasta VakaVai -tutkimus-

hankkeesta, jossa on tarkoituksena selvittää vuosina 2015 ja 2016 varhaiskasvatuksen lain-

säädännössä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia (Puroila & Kinnunen 2015). 

Hankkeeseen tutustuessani huomasin sen tarjoavan mahdollisuuden käsitellä ja tutkia itseä 

jo aikaisemminkin mietityttäneitä aiheita, joten halusin ehdottomasti toteuttaa oman kandi-

daatin tutkielmani osana tätä hanketta. Laatu ja laadun määritelmät jäivät hankkeesta mie-

leeni niin voimakkaina, että lopulta nämä teemat nousivat myös oman tutkielmani päärooliin 

pienen sivuosan sijaan.  

Varhaiskasvatuksen laatu on tänä päivänä paljon esillä myös mediassa (esim. Helsingin uu-

tiset 9.12.2016, Helsingin sanomat 17.2.2017). Laatua ja laadun arviointia vaaditaan myös 

varhaiskasvatuslaissa (L 580/2015, 9b§) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 60). Koska valtionhallinnolla on näiden asia-
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kirjojen kautta keskeinen rooli laadun ohjaajana ja määrittäjänä, on tärkeää selvittää millai-

nen laatukäsitys näiden varhaiskasvatusta määrittävien asiakirjojen taustalla vaikuttaa. Tä-

män tutkielman tavoitteena on osaltaan tuoda esille tätä yhteiskunnan laatunäkemystä var-

haiskasvatukseen liittyen, niiltä osin kuin se edellä mainittujen asiakirjojen puitteissa on 

mahdollista. 

Vaikka tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet omat henkilökohtaiset pohdinnat ja sisäiset ris-

tiriidat ammattikasvattajan roolista, tarjoaa työ jokaiselle tulevalle kasvattajalle näkökulmia 

työtä määritteleviin asiakirjoihin sekä materiaalia oman ammatillisuuden pohdintaan. Var-

haiskasvattajan työssä laki on väistämättä läsnä, mutta suhde siihen voi vaihdella. Yksi ko-

kee sen mahdollisesti ehdottomasti noudatettavaksi, toinen puolestaan ahdistavaksi ja rajoit-

tavaksi, kolmas kenties pyrkii venyttämään rajoja mahdollisimman laajalle. Kaikissa tapauk-

sissa laki on kuitenkin mukana luomassa työn kontekstia ja tuo yhteiskunnallisen ulottuvuu-

den paikallisesti tehtävään työhön ja siksi jokaisen ammattilaisen on luotava suhteensa myös 

tähän työn osa-alueeseen. Lisäksi tutkielma avaa näkökulmia laatupuheeseen liittyen. Laatu 

on käsite, johon on useita erilaisia näkökulmia, eikä määrittelemättä jättäminen poista niiden 

vaikutusta. Jonkinlainen laatukäsitys vaikuttaa myös varhaiskasvatuslain sekä Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteidenkin taustalla ja se täytyy nostaa esille, jotta puhuisimme sa-

maa kieltä varhaiskasvatuksen laadun suhteen. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

2.1 Aineisto 

Tutkielmani aineisto koostuu uudesta varhaiskasvatuslaista sekä syksyllä 2016 voimaan tul-

leista Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Tarkastelun ulkopuolelle jää täten Esiope-

tussuunnitelman perusteet, vaikka esiopetus onkin osa varhaiskasvatusta. Päädyin tähän ra-

jaukseen siksi, että esiopetussuunnitelmaa koskevat säädökset ovat Perusopetuslain alla, ei-

vätkä siis liity tässä käsiteltävään Varhaiskasvatuslakiin. En myöskään tarkastele lain tai 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden aikaisempia vaiheita, sillä tarkoituksenani on 

avata laatunäkemystä vain näiden uusien ja tällä hetkellä voimassa olevien dokumenttien 

näkökulmasta. Taustatukena aineistolle toimivat lainvalmisteluun liittyvät hallituksen esi-

tykset. 

Uusi varhaiskasvatuslainsäädäntö astui voimaan asteittain 1.8.2015 ja 1.8.2016 välisenä ai-

kana ja näin vuonna 1973 asetettu laki lasten päivähoidosta väistyi. Ainakin teoriassa. Tosi-

asiassa uudessa varhaiskasvatuslaissa on edelleen 33 pykälää, jotka ovat sellaisenaan olleet 

voimassa jo ennen vuotta 2015 ja näin ollen uusi varhaiskasvatuslaki on samalla hyvin pal-

jon myös vanha päivähoitolaki (Mahkonen 2015, 19 ja 24). Ennalleen jääviin pykäliin kuu-

luu muun muassa henkilöstön kelpoisuutta koskevat säädökset (L 909/2012, 4a§), vaikka 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöön tehtiin muutoksia (Heinonen, Iivo-

nen, Korhonen ym. 2016, 22). 

Lain uudistamiselle nähtiin tarvetta, koska lain sisältö ja varhaiskasvatuksen tavoitteet tulee 

saada vastaamaan tämän päivän yhteiskunnan vaatimuksia ja varhaiskasvatuksen toiminta-

kulttuuria. Varhaiskasvatuksen käsitettä myös käytetään yleisesti niin kotimaassa kuin kan-

sainvälisestikin päivähoidon sijaan. (HE 341/2014, 7.) Tästä laista ollaan oltu montaa mieltä 

ja esimerkiksi Mahkonen (2015) on kirjassa käynyt hyvin yksityiskohtaisesti läpi lain eri 

kohdat, paikoitellen hyvinkin kriittisten silmälasien läpi. Hänen mukaansa oikeampi nimi 

laille olisikin laki ammatillisesta varhaiskasvatuksesta, koska tällöin lain nimi viittaisi oike-

asti siihen, mistä siinä säädetään (Mt., 40). Myös Heinonen ym. (2016, 10 ja 20) esittävät 

kritiikkiä toteamalla, etteivät päivähoidon ja varhaiskasvatuksen erilaiset tehtävät ole uuden 

lainkaan myötä vielä selkiytyneet kokonaisuudistuksen ollessa vielä tekemättä eikä päivä-

hoito muutu varhaiskasvatukseksi vain nimeä vaihtamalla. 



4  

 

  

Varhaiskasvatuslain uudet säännökset koskevat lain soveltamisalaa, varhaiskasvatuksen ta-

voitteita, ravintoa, varhaiskasvatusympäristöä, varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista, 

lapsen ja vanhemman osallisuutta, Opetushallituksen tehtäviä, arviointia ja kehittämistä, 

kunnan järjestämisvastuuta, lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen sekä kunnan yhteistyövel-

voitteita. Lakia luettaessa on muistettava, että sen sisältö ei määräydy pelkästään siinä ole-

vien säännösten pohjalta, vaan varhaiskasvatuslaki on yhteydessä moniin muihin lakeihin ja 

vain nämä yhteydet huomioimalla voidaan todella ymmärtää mitä laissa säädetään. Näitä 

yhdistyviä lakeja ovat muun muassa perusopetuslaki (628/1998), sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014), yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki (922/2011) ja kotikuntalaki 

(201/1994). (Mahkonen 2015, 40 ja 50.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on puolestaan Opetushallituksen antama valtakun-

nallinen määräys, jonka mukaan sekä paikalliset että lasten henkilökohtaiset varhaiskasva-

tussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 8.) ja siinä käydään läpi paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, kasvatuksen 

tehtävät ja yleiset tavoitteet, varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, pedagogisen toiminnan 

suunnittelu ja toteuttaminen, kehityksen ja oppimisen tuki, vaihtoiset pedagogiikat ja katso-

mukset sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen 

järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä koko maassa sekä edistää laadukkaan ja yhden-

vertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Kyseessä ei ole enää suosituksiin perustuva asia-

kirja, vaan oikeudellisesti velvoittava määräys. Rakenteellisesti Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa on ensin käyty läpi yleiset, kaikkia velvoittavat asiat ja lopuksi koottu lista 

paikallisesti päätettävistä asioista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8-9.) 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on vastata kahteen kysymykseen: 

1. Millainen näkemys varhaiskasvatuksen laadusta ja sen arvioinnista rakentuu Varhaiskas-

vatuslakia tarkasteltaessa? 

sekä 

2. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirja täydentää tätä näkemystä? 
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Näiden kysymysten kautta tuon näkökulmia yleiseen laatukeskusteluun sekä herättelen poh-

timaan paitsi tässä käytettyjen asiakirjojen, myös itse laadun rakentumisen merkitystä joka-

päiväisessä työssä. 

Pohdin kysymyksen asettelua pitkään ja mietin asettaako tällainen järjestys asiakirjat liian 

hierarkkiseen suhteeseen keskenään. Päädyin kuitenkin pitämään tämän asetelman, sillä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on nähtävissä Varhaiskasvatuslaille alisteisena asia-

kirjana lain määrätessä perusteiden käytöstä. Mietin asiaa myös siltä kannalta, että koke-

mukseni mukaan julkisessa puheessa varhaiskasvatukseen viitataan ensin lakiin perustuen 

ja vasta sitten muihin asiakirjoihin. 

2.3 Tutkimusmetodit 

Lähdin rakentamaan kokonaiskuvaa varhaiskasvatuksen laadusta ja laadunarvioinnista tu-

tustumalla aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin mahdollisimman laajasti. Ai-

hetta on onnekseni tutkittu viime vuosina sen verran runsaasti, että lähdeaineistoa ei ollut 

vaikea löytää. Haasteeksi koitui pikemminkin rajaaminen hukkaamatta erilaisia näkökulmia 

ja ajatuksia. Pala palalta kokonaisuus kuitenkin lähti rakentumaan ja samalla lähestymista-

pani aineiston analysointiin selkeytyi matkan varrella. 

Valikoin lähdeaineistoksi mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja kirjoituksia, mutta var-

sinkin suomalaisen aineiston kohdalla tämä osoittautui haasteelliseksi, sillä aihetta on tut-

kittu Suomessa suhteellisen vähän. Kirsi Alilan (2013) väitöskirja osoittautui itselle hyvin 

keskeiseksi lähteeksi, sillä väitöksen aihe sivuaa hyvin läheltä omaani. Siinä perehdytään 

myös varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjausasiakirjojen laatupuheeseen vuosina 1972 

– 2012. Näin ollen en siis näe toistavani Alilan tutkimusta, vaan ikään kuin jatkavani sitä 

uuden Varhaiskasvatuslain ja päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkökul-

masta. 

Itse aineiston analysointi tapahtui sisällönanalyysiä käyttäen, jonka voidaan nähdä olevan 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sisällönanalyysissä keskeistä on osata ra-

jata aineistosta selkeästi vain itseä kiinnostavat asiat ja pysyä niissä, lopun jäädessä pois ja 

mahdollisesti odottamaan uusia tutkimuksia. Laadullisissa tutkimuksissa on usein ongel-

mana uusien kiinnostavien asioiden ilmaantuminen aineistoon tutustuessa ja tämä karikko 

tulisi pystyä välttämään. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 93-94.) 
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Eskola (2001, 136-137) jaottelee analyysin muodot aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen 

sekä teorialähtöiseen. Aineistolähtöisessä analyysissä teoria pyritään rakentamaan aineiston 

pohjalta, toisin kuin kahdessa muussa tavassa, joissa teoria on mukana heti analyysin ensi 

metreiltä lähtien. Teoriasidonnaisessa mallissa analyysiin otetaan mukaan teoreettisia kyt-

kentöjä siihen kuitenkaan täysin pohjautumatta. Teorialähtöisessä analyysissa sen sijaan läh-

detään teoriasta ja siihen myös palataan lopuksi. Salon (2015) mukaan täysin puhdas aineis-

tolähtöinen analyysi ei kuitenkaan koskaan ole mahdollista, sillä tutkijalla on aina ennen 

analyysia olemassa esioletuksia, mielikuvia ja teoreettisia ajatuksia aiheeseen liittyen. Ai-

neisto ei myöskään koskaan vastaa mitään, ellei siltä osaa jotain kysyä. (Mt., 172.) 

Tässä tutkielmassa tukeudutaan Eskolan jaottelusta lähimmin teoriasidonnaiseen sisäl-

lönanalyysiin. Olen ottanut lähtökohdakseni tällä hetkellä yleisesti käytetyn näkökulman 

laatuun eli lähtenyt tarkastelemaan laatua rakenne- ja prosessitekijöiden kautta. Toisaalta 

analyysimenetelmäni voidaan nähdä myös teorialähtöiseksi, mutta koska tavoitteenani ei ole 

tarkastella aineistoa vain tämän teoreettisen linssin läpi, toimii teoria enemmänkin vain al-

kusysäyksen antavana voimana. 

Salo (2015, 166) huomauttaa, että sisällönanalyysia tehdessä on olennaista huomata, ettei 

pelkkä sisällön luokittelu tai kategorisointi synnytä päteviä tuloksia, toisin kuin monesti näy-

tetään luulevan. Sisällönanalyysi ei ole taikasana, jota käyttämällä tulokset valmistuvat kuin 

itsestään. Laatikoiden täyttäminen ei ole analyysia, vaan tulosten saaminen vaatii tulkintaa 

ja refleksiivisyyttä sekä tutkimustiedon tuottamisen ja järjestämisen pohtimista. Salo näkee-

kin sisällönanalyysin enemmänkin vain työkaluna luokitella sisältöä, kuin varsinaisena ana-

lyysimenetelmänä. 

Salon esiintuoman näkökulman huomioiden pyrin tässä tutkielmassa tiedostamaan sisäl-

lönanalyysin rajoitukset. Jo lähtökohtaisestikin sisällönanalyysi toimii itselle vain apuväli-

neenä ja työkaluna lähestyä tekstimuotoisen aineiston analysointia ja tulkintaa, joten en odo-

takaan sen tarjoavan suoria vastauksia. Tässä esitetyt tulokset ovat siis oman tulkintani tu-

losta. 

On myös syytä painottaa, että en ole kokenut lakitekstien lukija, jolloin väärinymmärrykset 

tekstin suhteen ovat mahdollisia tai tulkintaani suuntaavat sanamuodot sisällön sijaan. Tä-

män ongelman välttämiseksi ja tutkielmani laajuuden huomioon ottaen olenkin keskittynyt 

vain selkeimpiin kohtiin aineistossa. Tällöin joitain yhteyksiä aineistossa voi jäädä käsitte-

lemättä, mutta aiheeni kannalta keskeisimmät nousevat esiin mahdollisimman luotettavasti. 
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Henkilökohtaisten näkemysteni painottamisen välttämiseksi tuloksissa on lisäksi tiedostet-

tava oma suhteeni aineistonani oleviin asiakirjoihin. Sisäinen kulttuurintutkija minussa ky-

seenalaistaa välillä voimakkaastikin yhteiskunnan ja kasvatuksen ohjauksellisen liiton, sa-

malla sen kuitenkin hyväksyen tämän uuden ammatinvalinnan myötä. Silmälaseissani ovat-

kin siis sekä tulevan varhaiskasvattajan sekä avaramielisen kulttuurintutkijan linssit asiakir-

joja lukiessani ja suhteeni niihin on rakentunut näiden kahden ulottuvuuden kautta. Tule-

vassa työssäni minun on näitä asiakirjoja noudatettava, mutta ensin haluan selvittää mitä ne 

todella pitävät sisällään. 

Edellä kuvattu oman tutkijaposition miettiminen on yksi osa tutkimuksen eettisyyden ja luo-

tettavuuden pohdintaa. Tiedostamalla oman suhteeni sekä tutkielmani aiheeseen sekä käyt-

tämääni aineistoon, pystyn subjektiivisten näkemysteni korostamisen sijaan tuomaan esiin 

erilaisia näkökulmia aiheeseen tasapuolisesti niin, että lukijalle syntyy asiasta kattava kuva. 

Tämän olen puolestaan tehnyt perehtymällä laajasti aihettani käsittelevään kirjallisuuteen ja 

tutkimuksiin, jotka olen valikoinut lähdekritiikkiä käyttäen. On kuitenkin syytä muistaa, että 

kvalitatiivinen tutkimus on aina vain yksi tulkinta käsiteltyyn aiheeseen ja toisen tutkijan 

käsissä lopputulos voisi olla hyvinkin erilainen. Johtopäätökset ovat aina sidoksissa paitsi 

aikaan ja paikkaan, myös tutkijaan ja näin ollen täydellinen objektiivisuus ei koskaan ole 

mahdollista. Keskeistä onkin tiedostaa nämä vaikutukset ja pyrkiä minimoimaan niiden vai-

kutukset. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 27-28.) 
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3 Varhaiskasvatus ja laatu 

3.1 Mitä on varhaiskasvatus? 

Laki lastenpäivähoidosta uudistettiin Varhaiskasvatuslaiksi vuonna 2015. Tutkimuksessa ja 

alan kirjallisuudessa on puhuttu varhaiskasvatuksesta jo paljon tätä ennenkin, useamman 

vuosikymmenen ajan, mutta vasta nyt termi tuli lainsäädännön tasolla käyttöön (Mahkonen 

2015, 14). 

Uudistetun lain puitteissa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja ta-

voitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 

erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta toteutetaan niin päiväkodissa, perhepäivähoi-

dossa, avoimena varhaiskasvatuksena tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa kuin koto-

nakin. (L 36/1973, 1§.) Se on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lasten 

kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä ehkäistä 

lasten syrjäytymistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämällä. (Opetushallitus 2016, 4.) 

Varhaiskasvatus on siis yhteiskunnallisesti ohjattua toimintaa, jossa yhdistyvät kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon ulottuvuudet. Jotta kyse olisi varhaiskasvatuksesta eikä vain päivähoi-

dosta tai opetuksesta, tulee kaikkien osa-alueiden toteutua lapsen päivässä (Mahkonen 2015, 

17). Näin se on osa lapsen kehityksen ja oppimisen kokonaisuutta ja muodostaa perustan 

elinikäiselle oppimiselle yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa (Opetushallitus 

2016, 18). 

3.2 Näkökulmia varhaiskasvatuksen laadun rakentumiseen 

Laatu on hyvin monitahoinen ja dynaaminen käsite. Sen määrittely elää ajassa ja paikassa 

eli se on hyvin konteksti- ja kulttuurisidonnainen (Paananen 2016, 11). Varhaiskasvatuksen 

viitekehyksessä siihen yhdistyy vahvasti myös pedagoginen ulottuvuus (Alila 2013, 16). 

Laatua on käsitelty varhaiskasvatuksen tutkimuksissa enenevässä määrin aina 1980-luvulta 

lähtien, tahdin kiihtyessä 2000-luvulle tultaessa. Myös Suomessa suuntaus on sama, vaikka-

kin tieteellisen tutkimuksen osuus on vielä melko vähäistä, eikä valtakunnallisia kehittämis-

hankkeita ole paljoa. 2000-luvun alkupuolella valtakunnalliseen laadunhallintaan ja ohjauk-

seen keskittyivät Valoa I ja Valoa II hankkeet. Vuoden 2013 alussa tapahtunut varhaiskas-

vatuksen hallinnonala siirto Sosiaali- ja terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
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alaisuuteen tarkoittaa merkittävää muutosta myös valtionhallinnollisen ohjauksen näkökul-

masta. (Alila 2013, 16-17 & 20.) Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen laadunarviointi on 

siirtynyt Koulutuksen arviointi keskukselle, Karville, jossa syksyllä 2016 käynnistyi kaksi 

hanketta varhaiskasvatuksen laadunhallintaan ja ohjaukseen liittyen. Niistä toinen keskittyy 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointiin ja toisen tavoitteena on 

varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa, muun muassa itsearvioinnin 

tueksi tarkoitetun laadunarviointimallin avulla. (Karvi 2016.) 

Sekä Alila (2013, 17) että Fenech (2011) ovat tehneet huomion, että laadusta puhuttaessa 

käsitteen monitahoisuutta kokonaisuutena jäsentäviä tutkimuksia on hyvin vaikea löytää. 

Fenechin mukaan laadun tutkimus on keskittynyt vain tulosten julkaisemiseen, jättäen ko-

konaan huomiotta ne "polut", joiden kautta käsitykseen laadusta on päästy (Fenech 2011, 

104). Samoin Alilan mukaan laadusta puhutaan paljon, mutta useimmiten sitä ei määritellä 

lainkaan ja siksi käsitteen merkitys jää tyhjäksi. Näin on usein myös suomalaisissa varhais-

kasvatuksen laatua ohjaavissa asiakirjoissa. Niissä puhutaan laadusta useissa yhteyksissä 

erittelemättä kuitenkaan mitä sillä juuri siinä yhteydessä tarkoitetaan. (Alila 2013, 24.) Kä-

sitteen määrittelyn tärkeyttä korostaa myös Paananen (2017, 12), sillä määrittelyn kautta jä-

sennämme koko varhaiskasvatuksen sisältöä ja merkitystä. 

Suomessa varhaiskasvatuksen laatukeskustelua on 1990-luvulta vienyt eteenpäin professori 

Eeva Hujala. Hän toi hallinnon hallitsemaan laatukeskusteluun mukaan erityisesti pedago-

giikan ja kasvatusprosessin näkökulmat. 1980-luvulla yritysmaailman ohella myös päivä-

hoidossa palvelun laatua analysoitiin muun muassa taloudellisuuden sekä sisäisen ja ulkoi-

sen palvelukyvyn näkökulmista. Yksinkertaisimmillaan tätä voidaan kuvata panos-tuotos -

systeeminä. 1990-luvulle tultaessa organisaatioiden laadun kuva siirtyi enemmän laatujoh-

tamiseen sekä prosessien arviointiin. (Hujala-Huttunen & Tauriainen 1995, 5-7.) Suomalai-

sia laadun mallinnuksen teorioita on kuitenkin esitetty vain muutamia, jotka nekin ovat jää-

neet melko tuntemattomiksi käytännön työn kehittämisen kiilatessa edelle. Näin ollen laa-

tuun pureutuvat työkalut eivät ole tulleet käyttöön varhaiskasvatusta ohjaavina välineinä 

eikä laadun ohjauksesta myöskään ole kotimaista tutkimusta. (Alila 2013, 17 –18) 

Hujala-Huttunen ja Tauriainen (1995, s. 8-9) tuovat esille kolme erilaista näkökulmaa lähes-

tyä laatua. Ensiksikin voidaan ajatella, ettei laatua voida tutkia kuin fenomenologisesti. Täl-

löin laatu nähdään subjektiivisena kokemuksena eikä siitä ole mahdollista edes puhua ylei-

sellä tasolla, saati määritellä yleisiä kriteerejä. Toiseksi laatukysymystä voidaan lähestyä 
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kasvatukselle asetettujen tavoitteiden pohjalta, jolloin tutkimuksessa keskitytään konkreet-

tisiin, asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Kolmantena vaihtoehtona on käsi-

tellä laatua kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntemukseen pohjaten. Tällöin on 

mahdollista laatia laadullisen kasvatuksen kriteerejä ja käyttää niitä laadun mittaamisen pe-

rustana.  

Fenomenologinen lähestymistapa edustaa postmodernistista ja subjektiivista laadun käsitte-

lyä. Sen mukaan laatu ei ole välttämättömyys, vaan tiettyihin arvoihin, oletuksiin ja usko-

muksiin perustuva valinta. Se on täten aina subjektiivinen, relatiivinen ja kontekstisidonnai-

nen käsite, joka voi lisäksi muuttua "kantajansa" mukana. Laadun käsitteellä on kuitenkin 

myös toinen puoli, joka viittaa juuri päinvastaiseen eli universaaliuteen, objektiivisuuteen, 

pysyvyyteen ja ratkaisuun. Tämän ristiriitaisuuden vuoksi laadun käsitettä on mahdoton 

käyttää. Lisäksi se voidaan nähdä vallankäytön välineenä, jonka kautta normalisoidaan, hal-

litaan, mitataan ja asetetaan normeja. (Moss 2016, 3-5.) Nummenmaa (2004, 84) kuvaa tätä 

kahtiajakoa astiana, joka yhtäältä voidaan nähdä tyhjänä ja jota kukin voi täyttää omien miel-

tymystensä mukaan ja toisaalta se onkin jo valmiiksi täytetty asiantuntijoiden ja muiden ta-

hojen toimesta. 

Koska laatu ei sellaisenaan ole tämän näkökulman mukaan käyttökelpoinen käsite, ehdotta-

vat Dahlberg ym. (1999, 87) sen tilalle käsitettä 'meaning making' eli merkityksenanto 

(Nummenmaa 2004, 84). Siinä ajatuksena on keskittyä ennen kaikkea rakentamaan tulkin-

nan, reflektoinnin ja dialogin kautta omaa syvällistä ymmärrystä varhaislapsuudesta ja siitä 

pedagogisesta työstä, jota lapsuuden instituutioissa tehdään. Tällöin puhe ei keskity normit-

tavaan laatuun, vaan pyrkii enemmänkin tuottamaan arviointeja arvoista. (Dahlberg, Moss 

& Pence 1999, 87.)  

Nykyään laatua käsittelevissä tutkimuksissa puhutaan laadun rakenteellisista (structural) ja 

prosessi (process) tekijöistä (esim. Fenech 2011 ja Ishminen & Tayler 2014). Jaottelussa 

ajatellaan, että varhaiskasvatuksen kontekstille on määritelty tietyt rakenteelliset indikaatto-

rit, joiden voidaan nähdä olevan laadun peruspalikat. Näihin kuuluvat henkilökunnan kou-

lutus, lapsi-aikuinen suhdeluku, ryhmäkoko, riittävät ja tarkoituksenmukaiset sisä- ja ulko-

tilat sekä turvalliset ja terveet olosuhteet. Nämä tekijät luovat puolestaan puitteet prosessi 

indikaattoreille, kuten lasten ja aikuisten kohtaamiselle, vanhempien osallisuudelle sekä in-

nostavien ja kehittävien toimintojen järjestämiselle. Prosessi indikaattorit ovat niitä teki-

jöitä, jotka vaikuttavat suoraan lapsen kokemaan laatuun ja joihin tutkimuksessa kiinnitetään 
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yhä enemmän huomiota. (Fenech 2011, 103). Näiden lisäksi huomiota kiinnitetään usein 

myös tuloslaatuun, joka tarkastelee varhaiskasvatuksen hyötyjä paitsi lapselle, myös van-

hemmille, yhteisöille ja yhteiskunnalle (Karila 2016, 24-24). 

Vaikka laatua tänä päivänä tutkitaankin suhteellisen paljon, on tutkimusten tarjoamilla tu-

loksilla myös rajoittuneisuutensa. Fenech (2011) analysoi noin 80 laatua käsittelevää tutki-

musta 1980-luvulta 2000-luvulle. Hänen saamien tulosten mukaan valta osa tutkimuksista 

on tehty Yhdysvalloissa, julkaistu psykologian alan lehdissä, edustaa positivistista tutkimus-

otetta ja niissä on käytetty vain kvantitatiivisia menetelmiä. Tämän lisäksi ne tarjoavat hyvin 

rajoittuneen kuvan varhaiskasvatuksen laadusta käsittelemällä aihetta vain neljän näkökul-

man kautta: 1) Käsitteenä, jota voidaan mitata globaaleilla rakenteellisen ja prosessi laadun 

mittareilla, 2) yhteytenä lapsen kehityksellisiin saavutuksiin, 3) rajattuna perheen ja lapsen 

muodostamaan ekologiseen viitekehykseen sekä 4) vain yli 3-vuotitaita koskevana asiana. 

Erityisesti positivistisen näkökulman dominointi vaikuttaa rajaavasti käsityksiin laadusta 

sekä siihen, mitä siitä ylipäätään voidaan sanoa. Tämä puolestaan näkyy edelleen esimer-

kiksi poliittisessa päätöksenteossa. (Fenech 2011, 108.) 

Parrilan (2002, 34) mukaan mikään ilmiö, laatu mukaan lukien, ei ole niin suppea, että siitä 

olisi mahdollista muodostaa kattavaa kuvaa vain yhteen näkökulmaan nojaten. Hänen oma 

laatu käsityksensä mukaan laatu saa erilaisia merkityksiä suhteessa määrittelijään sekä tar-

kastelu näkökulmaan (Parila 2002, 166). Myös Dahlberg ym. (1999, 7) toteavat, että var-

haiskasvatuksen laatua ei voida analysoida ilman määrittelemättä ensin lapsuutta ja lapsuu-

den instituutioita siinä ajassa ja paikassa, jossa elämme. Myös Karila (2016, 5) painottaa, 

ettei varhaiskasvatuksen laatua voida tarkastella vain yhden tekijän kautta, vaan merkityk-

sellistä on laatutekijöiden kokonaisvaikutus ja tällöin toteutuu positiivisia vaikutuksia tuot-

tava laadukas varhaiskasvatus. 

Tässä työssä tarkoituksenani ei kuitenkaan ole pohtia laadun käsitteen käytettävyyden mah-

dollisuutta tai mahdottomuutta, vaan lähestymistapani laatuun on enemmänkin varhaiskas-

vatuksen tavoitteisiin sekä kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuva. Tämä rajaus siksi, 

että marraskuussa 2016 ilmestyneessä uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

sekä 1.8.2016 voimaan tulleessa uudistetussa Varhaiskasvatuslaissa puhutaan arvioinnista ja 

laadusta. Tällöin yhteiskunnallisella tasolla on jo tehty päätös laatu käsitteen käyttämisestä 

arvioinnin rinnalla ja tarkoituksenani on aineistostani etsiä, millainen laatukäsitys sieltä nou-

see esiin. 
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Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on määritellyt varhaiskasvatuksen 

laadun osatekijöiksi 1) Laatutavoitteet ja alaraja standardit, 2) Lukujärjestys- ja oppimisstan-

dardit, 3) Työvoiman laatu, 4) Perheen ja yhteisön sitouttaminen sekä 5) Tieto, tutkimus ja 

seuranta (OECD 2015, 3). OECD:n tarkoituksena on varhaiskasvatuksen laatuun liittyvien 

raporttien kautta antaa poliitikoille työkaluja ajatella ja suunnitella kenties uudella tavalla 

varhaiskasvatukseen liittyvää päätöksentekoa, jotta "rahoille saataisiin vastinetta" (OECD 

2011, 3). OECD:n lähestymistavan laatuun voi tässä valossa nähdä olevan tavoitekeskeinen. 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että OECD on taloudellisesti painottunut yhteisö ja tämä 

voi vaikuttaa myös näkemyksiin varhaiskasvatuksen laadusta. Haluan tuoda tämän näke-

myksen laadun määrittelystä tässä esille, koska OECD on ainoa taho, jonka laadun määrit-

telyyn Suomen hallitus viittaa esityksessään subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen liittyen 

(HE 80/2015, 20). 

3.3 Laadunarviointi 

Laatu ei tärkeydestään huolimatta kuitenkaan säily itsestään, vaan sen ylläpito vaatii jatku-

vaa toiminnan arviointia (Hujala & Fonsén 2012, 312). Laadunarviointia vaaditaan myös 

uudistetussa Varhaiskasvatuslaissa (580/2015, 9b§) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2016, 60) ja näiden asiakirjojen puitteissa sen toteuttamiseen myös velvoitetaan. 

Arviointia voidaan pitää myös varhaiskasvatuksen kehittämistyön peruskivenä. Systemaat-

tisesti toteutettuna se luo vankan pohjan varhaiskasvatuksen kehittämistyölle ja tuo työtäte-

kevän kentän ääntä kuuluviin päätöksentekijöille (Hujala & Fonsén 2012, 313). 

Nummenmaan (2004, 81) mukaan laadunarvioinnilla on kaksi keskeistä päätavoitetta: toi-

minnan säätely ja toiminnan kehittäminen. Toiminnan säätely on ylhäältä alaspäin suuntau-

tuvaa, ennalta määriteltyjen laatukäsitysten pohjalta tapahtuvaa hallinnollista toimintaa. Ke-

hittämistyön tarkoituksena puolestaan on toiminnasta oppiminen sekä tavoitteiden ja menet-

telytapojen kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Laadunarviointi on tärkeää, koska sen kautta saamme tietoa paitsi varhaiskasvatuksen vah-

vuuksista, myös kehittämiskohteista. Se tekee näkyväksi toteutuneen varhaiskasvatuksen ta-

voitteineen ja on näin apuna suuntaamassa pedagogista johtajuutta oikeisiin asioihin. Laa-

dunarvioinnin voi myös nähdä lisäävän vanhempien ja perheiden osallisuutta asiakkaana ja 

tiimin jäsenenä sen antaessa vanhemmille paitsi tietoa varhaiskasvatuksesta, myös tarjoa-

malla kanavan antaa palautetta ja arviointia toiminnasta. (Hujanen & Fonsén 2012, 312.) 



13 

 

 

Myös Dahlberg, Moss & Pence (1999, 113) korostavat arvioinnin merkitystä ymmärryksen 

kasvattajana ja tämän ymmärryksen sosiaalista rakentumista. He liittävät arvioinnin kes-

keiseksi osaksi merkityksenannon diskurssia nähden sen olevan tässä kontekstissa pedago-

giikan ja koko toiminnan tarkoituksen ymmärtämistä lisäävä työkalu. Heidän mukaansa ar-

vioinnin tulisi toteutua vuorovaikutuksessa ja dialogissa sekä reflektiivisen analyysin kautta. 

Arvioinnin ei siis tule olla arvostelu tai faktana annettu totuus, vaan nimensä mukaisesti 

arviointi, johon puolestaan toinen osapuoli voi vasta omalla arvioinnillaan ja näin dialogi 

pääsee syntymään. Tärkeää on kuitenkin tunnistaa tämän prosessin arvoperustaisuus ja mah-

dolliset poliittiset ja moraaliset vaikuttimet sekä olla sinut epävarmuuden ja väliaikaisuuden 

kanssa. 

Parrila (2002, 41-45) ja Nummenmaa (2004, 83) jakavat lähestymistavat laadunarviointiin 

objektiiviseen, subjektiiviseen ja intersubjektiiviseen. Objektiivinen lähestymistapa olettaa, 

että laatu on jotain objektiivisesti havaittavaa, olemassa olevaa ja mitattavaa. Se uskoo vah-

vasti, että hyvän laadun määritelmä voidaan kattavasti koota yhdeksi kokonaisuudeksi eri 

osatekijöiden kautta. Tämä näkemys on vallalla erityisesti angloamerikkalaisessa tutkimu-

straditiossa. Subjektiivinen lähestymistapa puolestaan korostaa laadun ymmärryksen raken-

tumista henkilökohtaisen kokemuksen ja tulkinnan kautta, jolloin laatuun voi nähdä olevan 

paljon erilaisia näkökulmia yhden totuuden sijaan. Intersubjektiivisesta lähestymistavasta 

voidaan puolestaan puhua silloin, kun itse tuotteen laadun määrittelystä ja arvioinnista siir-

rytään prosessien ja kontekstien korostamiseen, jossa pääpaino on asiakaslähtöisessä ja sys-

teemisessä arvioinnissa. 

Viimeaikaisessa laadun tutkimuksessa sekä laatua ja arviointia käsittelevässä kirjallisuu-

dessa on havaittavissa siirtyminen kohti intersubjektiivista lähestymistapaa. Tämä näkyy esi-

merkiksi vallitsevassa näkemyksessä jakaa laadun osatekijät rakenteellisiin tekijöihin ja pro-

sessitekijöihin (ks. tarkemmin luku 3.2.), kuten myös varhaiskasvatuksen eri osapuolten 

osallistamisessa arviointiin liittyen. Näkökulman laajentamisen puolesta puhuvat myös 

Ishmine & Tayler (2014, 272) toteamalla, että laadun arvoperustaisuuden takia laadun mit-

taamiseen ja analysointiin tarvitaan laajentunutta näkökulmaan. He tuovat esille neljä osa-

puolta, joiden näkemys tulisi huomioida. Näitä ovat tutkijat ja asiantuntijat, vanhemmat, lap-

set sekä työntekijät. 

Laatua arvioidaan yleisimmin erilaisilla kvantitatiivisilla mittareilla ja tänä päivänä käy-

däänkin paljon keskustelua niiden tarkoituksenmukaisuudesta. Esimerkiksi Ishmine & 
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Tayler (2014, 274, 281) ovat analysoineet laadun arvioinnissa käytettyjä mittareita pohti-

malla niiden kansainvälistä käytettävyyttä sekä aukaisemalla vahvuuksia ja heikkouksia. 

Kansainvälisyys kysymys on mukana siksi, että suurin osa mittareista on kehitetty Yhdys-

valloissa vastaamaan sen kulttuurin varhaiskasvatuksen ja laadun seurannan tarpeita. Mitta-

reita muokataan vastaamaan esimerkiksi kunkin maan turvallisuussäädöksiä, mutta kaikkien 

muutosten jälkeen tulisi aina pohtia validiteetti kysymyksiä eli tutkiiko mittari vielä sitä mi-

hin se on tarkoitettu. Validiteetin tulisi nousta esiin myös silloin, kun mittareita ja arviointi-

menetelmiä jollain tasolla sovelletaan uudessa kontekstissa. 

Mittareiden käytössä olisi lisäksi syytä pohtia niiden soveltuvuutta kuhunkin varhaiskasva-

tus ympäristöön (päiväkoti, perhepäivähoito ja koti). Koska nämä kaikki ovat fyysiseltä ym-

päristöltään hyvin erilaisia ja lisäksi jokaisen toimintaan vaikuttavat eri säännökset, ei kaik-

kien arvioinnissa ole välttämättä mielekkäintä käyttää yhtä ja samaa mittaria. Käytettävät 

arvioinnin työkalut tulisi valita niin, että tulokset olisivat käyttökelpoisia työntekijöille oh-

jauksen ja pedagogiikan parantamiseksi ja että ne mahdollistaisivat vastavuoroisen kanssa-

käymisen arvioinnin osapuolten välille. Laadun kartoituksen ei tule vain määritellä vastuita, 

vaan tukea opettajia olemaan tukena jokaisen lapsen henkilökohtaisessa kasvussa ja oppimi-

sessa. (Ismine & Tayler 2014, 284, 286.) 

Dahberg & Moss (2005, 87-88 ja 157) puolestaan näkevät universaalien mittaustyökalujen 

käytön hyvin ongelmallisena. Universaalin etiikan näkökulmasta tällainen arviointi tarkoit-

taa normien yhdenmukaisuuden määrittämistä ja sivuuttavat kokonaan pedagogisen toimin-

nan arvioinnin. Se ei vaadi aktiivista eettistä toimintaa, vain kykyä käyttää taulukoita ja muo-

dostaa yleistäviä kriteereitä lapsille, henkilökunnalle ja instituutiolle. Toisin sanoen laatu 

voidaan nähdä keinona tehdä arvioita hyvästä ja oikeasta universaalin ja normatiivisen etii-

kan viitekehyksessä. Heidän mukaansa laadun käsitteen kautta arvioinnissa tuodaan vain 

esille lopputulemat yhdenmukaisten standardien valossa, usein pelkiksi numeroiksi pelkis-

tettynä ja siksi arvioinnin tulisi enemmän perustua Reggio Emilia -pedagogiikan pedagogi-

selle dokumentoinnille. 

Erilaiset laadun ja arvioinnin teoreettiset jäsennykset kuvaavat kuitenkin vain laatuun vai-

kuttavia tekijöitä eikä niissä oteta kantaa päivähoidon toteutukseen. Mallit eivät myöskään 

painota mitään laadun osatekijöitä enempää kuin toisia, vaan kaikki ovat samalla viivalla. 

Niinpä viime kädessä päivähoidon laatu toteutuu ja määrittyy aina arjen käytäntöjen kautta. 
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Toiminta tai organisaatio määrittyy laadukkaaksi sen kautta, miten toimijat antavat eri teki-

jöille positiivisia latauksia ja mitä pitävät keskeisimpinä laadun määrittäjinä. Keskeisimpiä 

toimijoita ovat lapsi, vanhemmat, henkilöstö ja yhteiskunta. (Parrila 2004, 76.) 

Käytännön tasolla laadunarviointi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin, joista ul-

koisen voidaan nähdä olevan Nummenmaan (2004, 81) kuvaamaa yhteiskunnallista toimin-

nan säätelyä ja sisäisen kehittämiseen tähtäävää laatutyötä. Tällainen jako laadunarviointiin 

tehdään myös Varhaiskasvatuslaissa (580/2015, 9b§) 

Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituk-

sen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää lapsen 

hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta 

sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 

Suomessa kansallisesta arvioinnista vastaa nykyisin Kansallinen koulutuksen arviointikes-

kus, Karvi, joka arvioi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa ja toteutu-

mista sekä tuottaa arviointityökaluja (Karvi 2016). Sisäisen arvioinnin toteutus on kuntien 

ja toimijoiden vastuulla. Arvioinnin periaatteet ja käytännöt sekä tulosten julkistaminen tu-

lee kuitenkin olla kirjattuna paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016, 61.) 
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4 Laissa ja varhaiskasvatuksen asiakirjoissa esiin tuleva laatukäsitys 

Lähtökohtana tämän luvun rakenteelle ovat omat, asiakirjoja lukiessa syntyneet ajatukseni. 

Ihan aluksi lähdin lukemaan tekstejä mielessäni laadun jakautuminen rakenne- ja prosessi-

tekijöihin. Pian kuitenkin huomasin tämän olevan liian yksinkertainen jaottelu ja näin ollen 

laajensin näkökulmaa myös työn tuloksiin eli niihin lopputulemiin, jotka liittyvät lasten ke-

hitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Näitä tuloksia avaan luvussa 4.1. Aineistoa lukiessa pyö-

ritin mielessäni myös paljon mitä ja miten kysymyksiä ja näihin paneudun lähemmin luvussa 

4.2. Asiakirjojen laatupuhetta ja laatu -käsitteen käyttöä puolestaan käyn läpi luvussa 4.3. 

4.1 Rakenteita, prosesseja ja tuloksia 

Aineistoa lukiessa hahmottelin sisällöistä kolmen laisia laaduntekijöitä: rakenteita, proses-

seja sekä tuloksia. Ne eivät ole toisistaan riippuvaisia, mutta ne vaikuttavat toinen toisiinsa 

aina jossain suhteessa (Kuva 1). Kuvio on rakentunut tutkimuskirjallisuuden ja omien ha-

vaintojeni pohjalta, joita aineistoa lukiessa tein. Tässä luvussa aukaisen tarkemmin jokaista 

näistä palikoista.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Laadun osatekijät ja niiden keskinäinen suhde. 

Varhaiskasvatuslaista on selkeästi eroteltavissa luvussa 3.2 kuvatut laadun rakenneteki-

jät.  Prosessitekijöiden löytyminen vaati hieman enemmän työtä, mutta viittauksia niihinkin 

oli lakitekstistä löydettävissä. Näiden kategorioiden lisäksi huomioni kiinnittyi kohtiin, joi-

den voidaan nähdä liittyvän laatuun, mutta eivät istu tällaisen kaksijakoisen jaottelun alle. 

Näitä tekijöitä kirjasin ylös "Tulos/lopputulema" otsikon alle viitaten tällä siihen, että näillä 

Rakennetekijät 

Prosessitekijät 

Tulos 
L 

A 

A 

T 

U 
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asioilla näen olevan yhteyttä millaisia oppimisen, kehityksen tai kasvun odotuksia lapsiin 

liittyy varhaiskasvatuksessa. 

Jokaisen alaryhmän kohdalla lähden liikkeelle laista, josta olen poiminut kuhunkin ryhmään 

mielestäni sopivia kohtia. Lähemmässä tarkastelussa otan mukaan myöskin Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteista keräämäni tekijät ja pyrin näin muodostamaan kokonaisvaltai-

sempaa kuvaa asiasta. 

Rakennetekijät  

 Oppimisympäristö (L 580/2015, 6§) 

 Henkilöstön pätevyysvaatimukset (L 909/2012, 4a§) 

 Ryhmäkoko (L 580/2015, 5a§) 

 Lapsi-aikuinen suhdeluku (L 108/2016, 5§) 

Varhaiskasvatuksen rakennetekijät ovat selkeitä kokonaisuuksia ja niihin kuuluvat osatekijät 

ymmärretään tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella ainakin länsimaissa hyvin samalla ta-

valla (muiden yhteiskuntien varhaiskasvatusta on tutkinut muun muassa Tobin, J. 2015). 

Nämä kaikki löytyivät myös Suomen varhaiskasvatuslaista. Varhaiskasvatuksen kokonais-

laadun näkökulmasta näiden asioiden tulee olla kunnossa. Niiden huomioinen ei kuitenkaan 

yksistään riitä, vaan tulee varmistaa, että ne myös mahdollistavat varhaiskasvatuksen tavoit-

teiden täyttymisen. 

Lain mukaan varhaiskasvatusympäristön tulee olla kehittävä, oppimista edistävä sekä ter-

veellinen ja turvallinen lapsen ikään ja kehitykseen nähden. Lisäksi toimitilojen ja toiminta-

välineiden tulee olla asianmukaisia. (L 580/2015, 6§.) Laissa ei kuitenkaan määritellä mitä 

varhaiskasvatusympäristöllä tarkoitetaan eikä tuoda esille sen käyttöön liittyviä seikkoja. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 31) laajennetaan näkemystä ja määritellään 

varhaiskasvatusympäristön koskevan ”tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tar-

vikkeita, jotka tukevat lapsen kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta” ja se sisältää sekä 

fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen ulottuvuuden. Ilman tätä tarkennettua ja laajempaa 

määritelmää lain teksti jää hyvin yksipuoliseksi ja sen voi helposti ymmärtää koskevan vain 

fyysistä ympäristöä. Huomioita on, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan 

oppimisympäristöstä, vaikka kohdassa viitataan varhaiskasvatuslain kohtaan varhaiskasva-

tusympäristöstä, joten tulkitsen niiden tarkoittavan samaa eri nimityksestä huolimatta. Jat-

kossa käytän kumpaakin nimitystä sen mukaan, koskeeko asiayhteys varhaiskasvatuslakia 

vai Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaan varhaiskasvatuksen oppi-

misympäristöjä tulee suunnitella ja rakentaa yhdessä lasten kanssa, niiden täytyy olla moti-

voivia ja mahdollistaa kokonaisvaltainen toimiminen sekä muuntua pedagogisten tarpeiden 

mukaan. Oppimisympäristöjen tulee vahvistaa yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. 

Ilmapiirin tulee olla turvallinen, kunnioittava ja yhteisvastuullinen, jossa on sallittua näyttää 

tunteensa ja lapsilla tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintaväli-

neitä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 31-32.) Ensi lukemalta Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissakin vaikutettaisiin viittavan hyvin vahvasti vain fyysiseen oppi-

misympäristöön, mutta tekstissä mainitaan oppimisympäristö kuitenkin aina monikossa, jol-

loin sen voi nähdä käsittävän oppimisympäristön kaikki ulottuvuudet. 

Henkilöstön pätevyysvaatimukset eri tehtäviin eivät muuttuneet uuden lain myötä, vaikka 

tavoitteet muuttuivat ja saivat uuden ulottuvuuden pedagogiikasta.  Heinonen ym. (2016, 24) 

huomauttavatkin, että uudessa laissa ei ole määritelty millaisella koulutuksella henkilö on 

kelpoinen toteuttamaan varhaiskasvatusta. Jos varhaiskasvatus ei ole sama asia kuin päivä-

hoito, niin voiko henkilöstön koulutusvaatimukset olla edelleen samat? 

Ryhmäkoosta varhaiskasvatuslaissa sanotaan, että ryhmässä saa yhtä aikaa olla läsnä enin-

tään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa vastaava määrä lapsia. Ryhmät tulee lisäksi 

muodostaa siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. (L 

580/2015, 5a§). Jotta myös lapsen yksilölliset tarpeet voidaan huomioida ja toteuttaa suun-

niteltua ja laadukasta varhaiskasvatusta, eivät ryhmät saa olla liian suuria. Sopivaksi mitoi-

tukseksi hallitus katsoi alle 3-vuotiaille katsonut 12 lasta ja yli 3-vuotiaille 21 lasta. (HE 

341/2014, 16.) 1.8.2016 voimaan kuitenkin astui uusi asetus lapsi-aikuinen suhdeluvusta, 

mikä kasvatti suhdelukua yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä ollen nyt 1 aikuinen/8 lasta (L 

580/2015, 5a§), mikäli lapset ovat täysiaikaisesti hoidossa. Näin ollen uusi maksimi ryhmä-

koko on siis 24 lasta. Työmäärä siis lisääntyi, mutta samat tavoitteet täytyisi täyttyä, laaduk-

kaasti tietenkin. Suhdelukuun ja ryhmäkokoon liittyvät asiat ovat meillä lain määrittelemiä, 

eikä niihin puututa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. 

Siirryn seuraavaksi prosessitekijöihin, joiden hahmottaminen aineistosta on jo enemmän tul-

kinnan varaista kuin rakennetekijöiden. 
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Prosessitekijät  

 Lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvan monipuoli-

sen pedagogista toiminnan toteuttaminen ja myönteisten oppimiskokemuksien mah-

dollistaminen. (L 580/2015, 2§, tavoite 3)  

 Lapsen osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen (L 580/2015, 2§, 

tavoite 9)  

 Kasvatusyhteistyö lapsen ja perheen kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja ko-

konaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä kasvatustyössä tukeminen (L 580/2015, 

2§, tavoite 10)  

 Turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät toiminta suhteet 

lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä (L 580/2015, 2§, tavoite 5)  

Kuten edellä olevasta listasta on havaittavissa, ovat lain sisältämät prosessitekijät vain viit-

tauksia varhaiskasvatuksen tavoitteissa. Tämä johtunee paljolti lakitekstin luonteesta, joka 

on hyvin napakkaa ja teknistä, eikä ylitsevuotavan kuvailevaa tai tunteita herättävää. Näiden 

prosessitekijöiksi luokittelemieni asioiden huomioiminen varhaiskasvatuksen tavoitteissa 

kuitenkin mielestäni osoittaa, että niiden kuuluminen osaksi varhaiskasvatusta nähdään olen-

naisiksi ja näin ollen ne myös osaltaan rakentavat laadukasta varhaiskasvatusta. 

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Kuten Salo (2015) toteaa, pelkkä luokittelu ei 

riitä analyysin tuloksiksi. Niinpä prosessitekijöidenkään kohdalla ei riitä, että ne ovat ole-

massa, vaan niitä pitää myös pohtia hieman syvemmin. Jokaista edellä listattua asiaa voi-

daankin tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Tarkastelu voidaan kiinnittää vain tek-

niseen toteutukseen ilman tarkoituksen syvempää tarkastelua tai vaihtoehtoisesti merkityk-

siin toiminnan takana. Jos mietitään näiden tavoitteiden täyttymistä laadun näkökulmasta, 

voidaan arvioida toteutunutta toimintaa tai niitä merkityksiä, joita siellä takana on. Olen-

naista on pohtia, onko laatua toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen vain kuuluuko siihen 

myös laajempien, lapsikohtaisten tavoitteiden täyttyminen. Esimerkiksi Paananen (2017) on 

tuoreessa väitöskirjassaan todennut, että liian usein laadun kriteerinä pidetään sitä, ettei 

suunniteltua toimintaa jouduta henkilökuntavajeen takia peruuttamaan, vaikka toiminta ei 

tällöin pystyisikään vastaamaan lasten tarpeisiin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nousee vahvasti esiin lasten henkilökohtaisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien merkitys osana tavoitteellista, pedagogista toimintaa. Esiin 
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nousevat myös lakiakin ohjaavat arvot eli lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvin-

vointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenver-

tainen ja tasa-arvoinen kohtelu ja syrjintäkielto (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 18). Näiden tekijöiden pitäisi löytyä kaiken toiminnan taustalta ja ne antavat raamit 

sille, kuinka olemme vuorovaikutuksessa sekä aikuisten että lasten kanssa toteuttaessamme 

varhaiskasvatuksen tehtävää ja tavoitteita. Tästä muodostuu toimintakulttuuri, jota Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa pidetään laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisenä teki-

jänä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 28). Tätä ajatusta vasten laadun raken-

tuminen saa jälleen uusia ulottuvuuksia, eikä laatu ole pelkkää toimintaa tai tavoitteiden 

täyttymistä, vaan laaja kokonaisuus monine ulottuvuuksineen. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä osa-aluetta, jota en asiakirjoja ensi kertaa lukiessa 

edes osannut ajatella ottaa huomioon. Pian kuitenkin huomasin huomioni kiinnyttävän use-

asti sellaiseen kohtaan teksteissä, jossa viitataan lapsen kehitykseen ja varhaiskasvatuksen 

merkitykseen tämän osana. Tämä kuitenkaan taivu jaotteluun rakenne- ja prosessitekijöistä, 

joten käsittelen sitä omassa alaryhmässään nimellä tulos/lopputulema. 

Tulos/Lopputulema  

 Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistäminen (L 580/2015, 2§, tavoite 

1). 

 Pedagogisen toiminnan tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä 

laaja-alaista osaamista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 36). 

Näissä kohdissa huomioni kiinnittyi erityisesti sanaan edistää. Määritelmän mukaan se tar-

koittaa suotuisaa ja eteenpäin vievää vaikuttamista johonkin, auttamista, hyödyttämistä ja 

helpottamista (Suomisanakirja 2016). Kasvun ja kehityksen kontekstissa edistää -verbin 

käyttö synnyttää minulle mielikuvan, ettei toiminnassa riitä, että lasta tuetaan hänen kasvus-

saan ja kehityksessään tässä ja nyt, vaan katse täytyy olla koko ajan tulevassa. Niin kuin olisi 

olemassa tavoitteet, joita kohti lapsi täytyy saada kulkemaan. Tällaisen ajattelun taustalla 

voi nähdä kehityspsykologisia vaikuttimia. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa edistämisestä puhutaan paitsi varhaiskasvatuksen 

tavoitteiden yhteydessä, myös pedagogisen toiminnan osana. Huomioni kiinnittyikin tätä ai-

neistoa lukiessa siihen, että yleisesti ottaen oppimisen eri osa-alueilla lasta tuetaan ja anne-

taan valmiuksia, mutta kokonaisuutena pedagogisen toiminnan tavoitteena on lasten kehi-
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tyksen ja oppimisen edistäminen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 40-46). Ky-

symys kuuluukin, miksi pedagogiikan tehtävänä on edistää eikä tukea? Entä mitkä ovat ne 

tavoitteet, joita kohti pedagogiikalla edistetään oppimista ja kehitystä? 

Laadun kannalta lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen on mielestäni hyvin 

vaikea tulkittava. Lapset kehittyvät, kasvavat ja oppivat koko ajan ollessaan vuorovaikutuk-

sessa fyysisen ympäristönsä ja siihen kuuluvien ihmisten kanssa (Nurmi ym.2006, 19). On 

siis vaikea sanoa tarkkaan, millainen vaikutus milläkin toiminnalla on kokonaiskuvassa. Jos 

laatua tutkitaan tavoitteiden täyttymisen näkökulmasta, niin kuinka ’edistämistä’ silloin tar-

kastellaan, mihin tekijöihin huomio kiinnittyy? Toteutettuun pedagogiseen toimintaan vai 

tuloksiin, joihin lapsi yltää? Jos edistämistä taas ei voida tarkastella, miksi tällainen tavoite 

on asetettu? 

Edistämisen vaatimus on mielestäni myös ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että lapsuutta 

tulee arvostaa tässä ja nyt. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 19) sanotaan, 

että ”varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainut-

kertainen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on”. Miksi näin ollen kehitystä halutaan edistää 

eikä tukea? 

Olen tässä pyrkinyt kuvaamaan varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjoista nousseita laatuteki-

jöitä esiin niin kattavasti kuin tämän työn puitteissa on mahdollista. Kyseessä on kuitenkin 

vain pintaraapaisu ja asiakirjojen tarkemmalla analyysillä päästäisiin varmasti tarkempiin 

näkemyksiin asiasta. Tulkintani mukaan lailla vaikutetaan kaikista selkeimmin laadun ra-

kennetekijöihin. Niistä jokaista käsitellään omissa pykälissään ja näin niille on asetettu sel-

keät kriteerit, jotka tulee täyttyä. Varhaiskasvatuksen tavoitteiden sisällä kuitenkin myös tie-

dostetaan prosessitekijöiden merkitys. Laki itsessään ei kuitenkaan puutu siihen, kuinka 

nämä toteutuvat tai toteutetaan, vaan säätää vain niiden olemassaolosta osana varhaiskasva-

tusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on puolestaan se asiakirja, joka täydentää lain 

synnyttämää, hyvin määrällistä laatukäsitystä laadullisemmaksi keskittymällä sisältöön ja 

toimintatapoihin. 
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4.2 Mitä ja miten, sekä miksi 

Laadun rakenne- ja prosessitekijöiden ohella huomasin miettiväni paljon myös ”mitä?” ja 

”miten?” kysymyksiä aineistoa lukiessani. Aluksi ajattelin näiden jakautuvan suoraan ra-

kenne- ja prosessitekijöiden mukaan, mutta pian totesin molempien kysymysten löytyvän 

kummankin ryhmän sisältä. Aineiston suhteen kysymykset kuitenkin jakautuvat siten, että 

laki näyttäytyy enemmän ”mitä” kysymysten kautta asettamalla tavoitteet ja rakennetekijöi-

den reunaehdot, kun taas Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet paneutuvat varhaiskasva-

tuksen sisällön aukaisemisella enemmän ”mitä” kysymyksiin. Myöhemmin otin pohdintaani 

mukaan myös ”miksi?” ulottuvuuden, sillä näen sen olevan olennainen osa pedagogiikkaa 

korostavassa varhaiskasvatuksessa. Tässä luvussa esitetyt näkemykset perustuvat täysin 

omiin tulkintoihini aineistosta vastaavanlaisten pohdintojen puuttuessa lukemastani tutki-

muskirjallisuudesta. 

Minulle ”mitä” ja ”miten” liittyvät hyvin läheisesti laatuun ja laadun määrittämiseen. Sivusin 

tätä jo edellisessä luvussa pohtimalla, kuinka eri näkökulmista laadun osatekijöitä tarkaste-

lemalla voidaan tuoda esiin hyvin erilainen laatunäkemys. Keskittymällä kysymään vain 

”mitä tehdään” sokaistutaan helposti liiaksi tarkastelemaan vain tavoitteiden täyttymistä, jol-

loin on vaarana, että toiminnasta tulee ”sirkustemppuja” ilman tarkoitusta tai että varhais-

kasvatus nähdään vain virikkeellisenä toimintana ja tämä puolestaan laatuna. 

Toisaalta ”mitä” voi viitata myös kysymykseen lapsesta, esimerkiksi muodossa ”Mitä lapsi 

tästä saa/hyötyy?”. Tai se voi kiinnittää huomion oman toiminnan reflektointiin kysymyk-

senä ”Mitä itse tästä tilanteesta opin?”. Tällöin lähestytään näkemystä laadusta ja arvioin-

nista opettajan tai kasvattajan omaa toimintaa kehittävänä ja työn kokonaiskuvaa jäsentä-

vänä työkaluna (esim. Dahlberg, Moss & Pence 1999, 113 ja Ismine & Tayler 2014, 286), 

varhaiskasvatuksen tavoitteita unohtamatta. 

Kysymällä ”miten” puolestaan kiinnitetään huomiota sisällön ja tavoitteiden toteuttamiseen 

ja toimintamalleihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nostetaan laadukkaan peda-

gogisen toiminnan kohdalla esiin konkreettisesti kysymykset siitä, miten varhaiskasvatuk-

sessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käytetään ja miten lasten hyvinvointia ja op-

pimista tuetaan. Nämä tulee pitää mielessä eri osaamisen osa-alueita pohtiessa. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016, 22.) Näissä tiivistetysti esitetyissä kysymyksissä ”miten” 

yhdistää sekä rakenne- että prosessitekijät. Rakennetekijöiden laatukaan ei riitä laadukkaaksi 
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varhaiskasvatukseksi, ellei niitä osta hyödyntää ja toimintakulttuuri ole kohdallaan. Toimin-

takulttuurin kautta luodaan suotuisat olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuu-

delle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävällä elämäntavalle (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2016, 28). Näiden kysymysten ja löytämiensä vastausten kautta kasvat-

taja ja opettaja voi edelleen työstää omaa ammattitaitoaan ja työskentelytapojaan. 

”Miksi” kysymysten näen puolestaan keskittyvän varhaiskasvatuksen pedagogiseen ulottu-

vuuteen, sillä pedagogiikka painottavassa varhaiskasvatuksessa sen tulee näkyä kaiken toi-

minnan taustalla (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Näiden kysymysten kautta 

saadaan perustelut sille mitä tehdään, sillä hyvinkään toteutettu toiminta ei täytä varhaiskas-

vatuksen tavoitteita, ellei se ole suunnitelmallista ja tavoitteellista. 

Mikään näistä kysymyksistä ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan laatukysymysten äärellä var-

haiskasvatuksen kontekstissa ollessa tulee pohtia niistä jokaista. Ne eivät myöskään koske 

vain työntekijöitä ja toimintaa vaan niiden kautta olisi syytä pohtia myös varhaiskasvatuksen 

rakennetekijöitä, esimerkiksi sellaisten kysymysten avulla kuin mitä oppimisympäristö tar-

joaa lapselle ja miten ryhmäkoko vaikuttaa lapseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den kautta tarkasteltuna kysymykset sijoittuvat kuitenkin lähtökohtaisesti työntekijän näkö-

kulmaan. 

4.3 Laatupuhe 

Tässä luvussa tarkastelen lähemmin laatu -sanojen esiintyvyyttä ja käyttöä aineistossani. 

Alilaa (2013, 198) mukaillen käytän tästä termiä laatupuhe. Tämän tarkastelun tarkoituksena 

on siis tehdä näkyväksi kuinka laadusta ohjausasiakirjoissa puhutaan ja miten sitä tuodaan 

esille. 

Varhaiskasvatuslaissa mainitaan sana ’laatu’ ainoastaan yhden kerran. Se tapahtuu lain 9 

§:ssä, jossa säädetään Opetushallituksen laatimista varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teista. 

”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää varhais-

kasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä.” 

Näin ollen varhaiskasvatuslaki itsessään ei ota kantaa laatuun tai sen määrittelyyn, vaan siir-

tää sen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden täytettäväksi. Kun laki lisäksi keskittyy 



24  

 

  

enemmän laadun rakennetekijöiksi määriteltyjen asioiden säätämiseen, joihin taas Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet ei juurikaan ota kantaa, niin onko vaarana, että laatu määri-

tellään vain prosessitekijöiden kautta? Rakennetekijät kuitenkin luovat perustan niille olo-

suhteille, joissa prosessitekijät voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Nislin (2016) 

on tutkinut varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä jaksamista. Myös hänen mukaansa olo-

suhteet, toisin sanoen rakennetekijät ovat tärkeässä asemassa varhaiskasvatuksessa, sillä ne 

rakentavat laadukkaan työn raamit. Varhaiskasvattajien ammattitaito on keskiössä laaduk-

kaasta varhaiskasvatuksesta puhuttaessa, mutta laadukas työ vaatii myös rakenteet ja resurs-

seja. (Mt., 2-3.) Jos laki ulkoistaa laadusta ne määritelmät, joihin se itse vaikuttaa, niin näh-

däänkö silloin niiden kokonaisvaikutusta laadukkaalle varhaiskasvatukselle? 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ’laatu’ esiintyy viidessä eri asiayhteydessä. En-

simmäisen kerran se mainitaan kerrottaessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden teh-

tävästä, joka on ”tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittä-

mistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko 

maassa” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8). Tässä kohtaa ei kuitenkaan mää-

ritellä, mitä laadukkaalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan. 

”Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen sekä 

esi- ja perusopetuksen henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen eri vai-

heiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt.” (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016, 18.) 

Tässä kohdassa kytketään varhaiskasvatus kokonaisuudessa hyvin kiinteästi osaksi koulu-

tusjärjestelmää ja tämä yhteys nähdään jopa koko laadun lähtökohdaksi. Kokonaisuudella 

tarkoitetaan tässä varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä perusopetusta, jotka muodostavat lap-

sen kehityksen ja oppimisen kokonaisuuden. Onko siis varhaiskasvatuksen laatua saada lapsi 

sopivaksi seuraaviin koulujärjestelmän vaiheisiin? Tai onko varhaiskasvatuksen sisällön tar-

koituksena vastata lasten vai tämän järjestelmän tarpeisiin? 

”Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 22.) 

Kolmannessa kohdassa laatu yhdistetään pedagogiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen pe-

dagoginen toiminta puolestaan määritellään kokonaisvaltaiseksi lasten oppimista ja hyvin-

vointia sekä laaja-alaista osaamista edistäväksi toiminnaksi (Opetushallitus 2016, 36). Tässä 
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kontekstissa laatua voidaan nähdäkseni tarkastella joko toteutetun toiminnan tai saavutettu-

jen tavoitteiden kautta. Ensimmäisessä näkökulmassa näen huomion keskittyvän enemmän 

kasvattajan ammatillisuuteen ja työotteeseen sekä käytettyihin työtapoihin, kun taas jälkim-

mäisessä ovat keskiössä lapsen kohdalla saavutut lopputulemat. 

”Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun.” (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016, 28.) 

Tässä lausumassa laatu yhdistetään osaksi koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, jolla 

nähdään olevan keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Tavoitteita tukevalla toimintakulttuurilla luodaan suotuisat olosuhteet lasten 

kehitykselle ja oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle 

elämäntavalle ja keskeisenä vaikuttimena on johtaminen (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 28). Toimintakulttuuri vaikuttaa latuun, mutta nähdäänkö sitä osana laatua? 

Toimintakulttuurin merkitys työhyvinvoinnille ja sitä kautta työn laadulle on suuri. Nislinin 

(2016) tutkimusten mukaan varhaiskasvattajilla oli esimieheltä ja kollegoilta saadulla sosi-

aalisella tuella suuri merkitys työssä jaksamisen kanssa, mikä puolestaan auttoi toteuttamaan 

laadukkaampaa varhaiskasvatusta. 

”Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toimin-

nan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 60.) 

Tässä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden viimeisessä osiossa laatu kulkee käsi kä-

dessä arvioinnin kanssa. Lain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida toimin-

taansa sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (L 580/2015, 9b§). Lisäksi kai-

killa arvioinnin osapuolilla eli päättäjillä, huoltajilla ja henkilöstöllä tulee olla ajantasaista 

tietoa varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja sen laadusta (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 60). 

Ongelmana vain on, kuten Alilakin (2013) tutkimuksessa huomasi, että missään näissä oh-

jausasiakirjoista ei ole yhteisesti määritelty mitä varhaiskasvatuksen laadulla tarkoitetaan. 

Siihen viitataan, mutta sen sisältöä ei aukaista, vaan lukijan pitää itse rakentaa käsitys laa-

dusta asiakirjoja lukiessaan. Tämän aineiston ja edellä esitetyn tulkinnan puitteissa varhais-

kasvatuksen laadun voi nähdä rakentuvan esimerkiksi koulutusjärjestelmän tavoitteiden 
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täyttämisestä ja pedagogisesta toiminnasta, jonka olosuhteet rakennetaan toimintakulttuu-

rilla. 

Tämä on varmasti liian yksioikoinen näkemys varhaiskasvatuksen laadusta, mutta mielestäni 

hyvä esimerkki siitä, miten asioita voidaan tulkita, ellei niitä yksityiskohtaisesti määritellä. 

Edellinen näkemys on konstruoitu puhtaasti sen pohjalta, miten mielestäni laatuun varhais-

kasvatuksen ohjausasiakirjoissa viitataan. Kun laadun tavoitteena on tasavertaisen varhais-

kasvatuksen toteutuminen, ei tulkinnan varaa sen suhteen mitä laatu on, tulisi olla, sillä miten 

rakennetaan yhteiset arvioinnin kriteerit jollekin, jota olla yhteisesti määritelty? Jos kaikilla 

on omat määritelmänsä ja arvioinnin toteutustapansa, niin miten varmistetaan tasavertai-

suus? 
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5 Pohdinta 

Olen edellä selvittänyt vuosina 2015-2016 voimaan tuleen varhaiskasvatuslain sekä syksyllä 

2016 uusitun varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatunäkemyksiä. Nykyisin varhais-

kasvatuksen laatu määritellään useimmiten niin sanottujen rakenne- ja prosessitekijöiden 

sekä tulokseen/lopputulemaan liittyvien tekijöiden kautta ja nämä olivat hyvin konstruoita-

vissa myös tästä aineistosta. Huomioitavaa kuitenkin on, että koska laatua ei varsinaisesti 

missään kohdassa aineistoa määritelty, ei voida sanoa, että käyttämissäni ohjausasiakirjoissa 

laadun ymmärrettäisiin rakentuvan juuri näiden tekijöiden kautta. 

Rakenne- ja prosessitekijät kulkevat hyvin kiinteässä suhteessa rakenteen luodessa perustan 

ja olosuhteet prosesseille. Kun tämän yhteyden tietää, pystyy sen löytämään myös ohjaus-

asiakirjoista, mutta varsinaisesti niistä ei suoraan puhuttu toisiinsa vaikuttavina tekijöinä. 

Näkemykseni mukaan varhaiskasvatuslaki toimii konkreettisena rakennetekijöiden määrit-

täjänä asettamalla vaatimukset oppimisympäristölle, henkilökunnan pätevyydelle sekä ryh-

mäkoolle ja aikuinen-lapsi suhdeluvulle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet puolestaan 

laajentaa näkökulmaa kohti työn toteuttamista näissä annetuissa olosuhteissa, ottamatta kui-

tenkaan kantaa laissa säädettyihin tekijöihin ja painottaen enemmänkin pedagogiikan laatua 

sekä ammattitaitoisen, koulutetun henkilöstön merkitystä. Kuitenkin esimerkiksi Keltinkan-

gas-Järvisen mukaan laatuun vaikuttavat ensisijaisesti lapsiryhmän koko, hoitajien ja lapsi-

ryhmän pysyvyys ja hoitopäivän pituus, henkilöstön koulutustaustan tullessa vasta näiden 

jälkeen. Näin rakennetekijöiden merkitys kasvaisi erityisesti pienemmillä lapsilla, joiden 

psyyke ja aivojen kehitys eivät ole vielä valmiita isoon lapsiryhmään (Helsingin uutiset 

9.12.2016). Tätä vasten aineistosta esiin nostamani näkemykset ovat hyvin päinvastaisia ja 

vastaavatkin enemmän näkemystä, jossa varhaiskasvatuksen laatu koskee vain yli 3-vuoti-

aita. 

Näiden kahden tekijän ohella asiakirjoissa oli havaittavissa myös viittauksia kehityspsyko-

logiaan. Joidenkin tutkijoiden mukaan kehityspsykologian ja lapsen kehityksellisten saavu-

tusten painottaminen antaa laadusta ja varhaiskasvatuksesta liian suppean kuvan (esim. Fe-

nech 2011). En sanoisi, että suomalaisissa varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjoissa erityisesti 

painotettaisiin kehityksellisiä asioita, mutta viittaukset ”kehityksen edistämiseen” ja ”kou-

lujärjestelmän vaatimuksiin” pitävät ne mukana kokonaiskuvassa, yhdistäen laadun jälleen 

isompien lasten varhaiskasvatukseen. Koska laadun käsitteen sisältöä ei ole missään au-
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kaistu, ei tässä voida varmasti sanoa kuinka suuri painoarvo näillä yhteiskunnan laadun ar-

vioinnissa tulee olemaan. Kunkin määrittelijän positiiviset arvolataukset lopulta sanelevat 

sen, mitkä tekijät ratkaisevat laadukkuuden (Parrila 2004, 76). Tässä tutkielmassa olen itse 

tuonut esille ohjausasiakirjojen laatunäkemystä sekä myös sitä, miten asioita voidaan tarkas-

tella useammasta kulmasta saaden erilaisia rakennelmia laaduksi. 

Laadun määrittelemisen ja termin käyttämisen rinnalla kulkee koko ajan myös arviointi. 

Sillä miksi määritellä laatua, ellei sitä kohti tarvitsisi pyrkiä? Ja miten voimme pyrkiä jotain 

kohti, ellemme arvioi missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Varhaiskasvatuksen 

toimijoiden täytyy arvioida työtänsä paitsi itse, osallistua myös ulkopuolisen tekemään arvi-

ointiin. Kuinka varmistetaan, että nämä kaksi tasoa kohtaavat toisensa? Laatua ei ole määri-

telty varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjoissa, mutta sen arviointiin kyllä velvoitetaan. Jokai-

nen kunta tai toimija voi paikallisesti päättää, kuinka toimintaa seurataan, arvioidaan ja ke-

hitetään sekä kuinka eri tahoilta saatua palautetta kerätään ja hyödynnetään laadun ylläpitä-

misessä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 61). Kuinka tällöin varmistetaan laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen tasapuolisuus kautta maan, minkä toteutuminen on toimintaa 

velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena? Vastausta voi lähteä ha-

kemaan sitä kautta, että arvioinnissa painotettaisiin sen merkitystä työtä ja toimintaa merki-

tyksellistävänä tekijänä. Sen tulisi olla yhtä lailla työkalu ammatilliseen kehittymiseen kuin 

lapsille parhaan antamiseen. Sen pitäisi pystyä näkemään erilaisuus eikä pusertaa lapsia nor-

miston lokeroihin. Arvioinnissa on huomioita myös palvelun käyttäjien eli lasten ja perhei-

den näkemykset ja kokemukset. Tällöin on varmistuttava, että palvelun kysyntä ja tarjonta 

vastaavat toisiaan eli perheet oikeasti kokevat käyttävänsä sellaista varhaiskasvatusta jota 

heille yhteiskunnan toimesta tarjotaan. Jos perheet näkevät tarvitsevansa lapselleen vain päi-

vähoitoa ilman pedagogista ulottuvuutta, kuinka he silloin voivat antaa arvionsa lain mukai-

sesta varhaiskasvatuksesta? Kokonaisvaltaisen arvioinnin luotettavuuden toteutumiseksi 

myös palvelun käyttäjä-tarjoaja -tason on puhuttava samasta asiasta. 

Laatu voi monelle olla käsitteenä normittava, mutta varhaiskasvattajien on sen kanssa löy-

dettävä yhteinen polku, sillä tätä termiä ohjausasiakirjoissa käytetään ja laatupuhe on tällöin 

koko ajan läsnä. Jotta sen kanssa ei kuitenkaan oltaisi hakoteillä, on tässäkin tutkielmassa 

useaan kertaan tullut esille määrittelemisen tärkeys. Ilman selkää määritelmää on tulkinnan 

varaa liian paljon, eikä tasavertainen varhaiskasvatus pääse toteutumaan. Tällä hetkellä esi-

merkiksi lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa jo sen suhteen, kuinka kunnat ovat otta-

neet käyttöön 1.8.2016 voimaan tulleen uuden lapsi-aikuinen suhdeluvun. Osassa kuntia 
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päätökset tehdään talous edellä, kun taas toisissa mietitään enemmän lapsivaikutuksia. (Pu-

roila, Kinnunen & Keränen 2017.) Koulutuksen arviointikeskus on vasta valmistelemassa 

arviointiin liittyviä ohjeistuksia, joten vielä on ratkaisematta millainen tasapaino löydetään 

valtiollisen ohjauksen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden omien näkemysten mahdollistumi-

sen välillä. 

Tämä tutkielma on syntynyt tarpeesta määritellä varhaiskasvatuksen laatua tässä laatupu-

heen täyttämässä ajassa. Laatupuhe ei saa olla vain sanahelinää ja reunoja ilman täytettä, 

vaan siihen pitää pystyä tarttumaan konkreettisesti, jotta laatua voidaan kehittää ja viedä 

eteenpäin. Näitä tarttumisen työkaluja olen tällä työllä tarjonnut. Käytännön työhön olen 

tarjonnut kasvattajille näkökulmia oman työn reflektointiin laadullisten kysymysten kautta 

sekä avannut varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjojen sisältöä, paikoitellen melko kriittisesti-

kin. Tällä olen halunnut herättää siihen, ettei näidenkään asiakirjojen sisältöä velvoittavuu-

desta huolimatta ole syytä ottaa itsestään selvyytenä ja niellä pureksimatta, vaan rakentaa 

oma ymmärryksensä sisällöistä syvällisemmän pohdinnan kautta. Teoreettisella tasolla puo-

lestaan olen tuonut esiin laadun käsitteen määrittelemisen tärkeyden ja kuinka ilman sitä 

laatupuhe ei voi muuttua kokonaiseksi, varhaiskasvatusta eteenpäin vieväksi toiminnaksi. 

Sitomalla tulkintani osaksi tämän päivän kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja tuomalla 

näin esille erilaisia näkökulmia varhaiskasvatuksen laatuun ja laatupuheeseen olen osoitta-

nut, etteivät pelkät sanat riitä laadusta puhuttaessa, tarvitaan myös konkretiaa ja sisältöä. 
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