
 

 

Varhaiskasvatus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti 

Varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 7 prosenttia oli vuoro-

hoidossa 
Kunnallisen varhaiskasvatuksen vuorohoidossa oli Suomessa noin 15 000 lasta, mikä on 7 
prosenttia kaikista kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista vuonna 
2016.  Vuorohoidossa olevien lasten lisääntyi 580 lapsella vuodesta 2013. 
 
Noin 10 prosenttia (21 488 lasta) kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olleista lapsista 
osallistui varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuslakiin tehtiin 
vuonna 2016 muutos jolla lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus rajattiin 20 tuntiin 
viikossa. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ole rajanneet varhaiskasvatusoikeutta.  
 
Maahanmuuttajataustaisia lapsia oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa noin 19 300. 
Tämä on 9 prosenttia kaikista kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsis-
ta. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 
2013. 
 
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tehostettua tai erityistä tukea saavia 
oli 14 000 (7 %) vuonna 2016. Erityistä tukea saavista lapsista enemmistö (72 %) oli poi-
kia.  
 
Kuntakyselyllä kerättävät varhaiskasvatustiedot täydentävät vuosittain kerättävää valta-
kunnallista varhaiskasvatuksen tilastotietoa. Kaikkiaan kunnallisessa varhaiskasvatukses-
sa oli 209 225 lasta vuonna 20161. 
 
Kuvio 1. Varhaiskasvatukseen vuorohoidossa osallistuneet lapset maakunnittain  
suhteutettuna väestön 1–6- vuotiaisiin 31.12.2016, %    
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Päälöydökset  
 

 Vuorohoidossa hoidettavien 
lasten osuus oli 7 prosenttia 
kunnalliseen varhaiskasvatuk-
seen osallistuneista lapsista.  

  Noin 10 prosenttia kunnalli-
sessa varhaiskasvatuksessa ol-
leista lapsista osallistui var-
haiskasvatukseen enintään 20 
tuntia viikossa. 

 Maahanmuuttajataustaisten 
lasten osuus lisääntyi 2 pro-
senttiyksikköä vuodesta 2013.  

 Tehostettua tai erityistä tukea 
sai 7 prosenttia varhaiskasva-
tukseen osallistuneista lapsista. 
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Enintään 20 tunnin viikoittaisessa varhaiskasvatuksessa olleet lapset 

Kunnan kustantamassa osapäiväisessä2 
päiväkoti- ja perhepäivähoidossa oli yhteensä 53 642 lasta vuonna 2016 3.   

Varhaiskasvatuslakiin4 tehtiin vuonna 2016 muutos jossa lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus rajattiin 20 tuntiin 
viikossa5. VakaVai6 hankeen selvityksen mukaan 63 prosentta (132 kpl) Manner-Suomen kunnista rajasi subjektiivisen 
varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa. 

Vuotta 2016 koskien noin 10 prosenttia (21 488 lasta) kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olleista lapsista (209 225) osal-
listui varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.  

Enintään 20 tunnin viikottaiseen varhaiskasvatukseen päivittäin osallistui 9 722 lasta vuonna 2016. Näistä lapsista 15,8 
prosenttia (1 535) oli alle 3-vuotiaita. Enintään 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen päivittäin osallistuneiden 
lasten (9 722) osuus kunnallisessa osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olleista lapsista (53 642) oli 18 prosenttia. (Liite-
taulukko 1.) 

Enintään 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen osaviikkoisesti osallistui kuntien antamien tietojen mukaan yh-
teensä 11 766 lasta ja näistä lapsista alle 3-vuotiaita oli 22,4 prosenttia (2 635). Enintään 20 tunnin viikoittaiseen varhais-
kasvatukseen osaviikkoisesti osallistuneiden lasten (11 766) osuus kunnalliseen osapäiväiseen varhaiskasvatukseen osal-
listuneista lapsista (53 642) oli 22 prosenttia. (Liitetaulukko 1.) 

Vastausprosentti huomioiden7 voidaan arvioida, että vuonna 2016 enintään 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen 
päivittäin osallistui noin 10 600 lasta ja osaviikkoisesti noin 12 800 lasta. 

Suhteutettuna koko väestön 1–6-vuotiaiden lukumäärään, osallistui varhaiskasvatukseen viikottain enintään 20 tuntia 6 
prosenttia lapsista.  

Vuonna 2016 kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 209 255 lasta vuonna 2016. Tämän lisäksi kunnat oli-
vat myöntäneet varhaiskasvatuksen palvelusetelin kaikkiaan 18 383 lapselle. Kelan yksityisen hoidon tuella hoidettiin 
kaikkiaan 16 338 lasta vuonna 2016. Kaikkien varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten (243 946) osuus väestön 1–6-
vuotiaista oli 68 prosenttia vuonna 2016.

3
 

Vuorohoidossa olleet lapset 

Osa lapsista on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (vuorohoito). Kyselyyn vastanneissa 
kunnissa oli 14 746 vuorohoidossa olevaa lasta (liitetaulukko 2). Suhteutettuna kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollei-
den lasten kokonaismäärään 7 prosenttia kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli vuorohoidossa. 
Vuorohoidossa olevista lapsista 43,5 prosenttia oli ympärivuorokautisessa hoidossa öisin ja /tai viikonloppuisin (liitetau-
lukko 2).  
 

 

______________________ 

2 Osapäivähoidoksi luokitellaan 5 tuntia tai alle 5 tuntia päivässä/enintään 20 tuntia viikossa kestävä hoito tai kun tunti-
määrä on 107,5 tuntia kuukaudessa tai vähemmän. 

3 Varhaiskasvatus 2016, Tilastoraportti 29/2017. [www.thl.fi/tilastot/paivahoito] 

4 Varhaiskasvatuslaki [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036] 

5 Varhaiskasvatuslaki 11 a § (29.1.2016/108) 

6 Policy Brief 4/2017. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 
[http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/4_2017_Varhaiskasvatuksen+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%
C3%B6n+uudistamiseen+tarvitaan+johdonmukaisuutta+ja+yhteist%C3%A4+tahtoa/73b2c3fe-f409-4a5e-bce0-
ee4a9437eebd?version=1.0] 

7 Katso laatuselosteen Menetelmäkuvaus. 
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Suhteutettaessa vuorohoidossa olevat lapset (14 746) väestön 1–6-vuotiaisiin saadaan osuudeksi 4,1 prosenttia. Eniten 
vuorohoitoa käytettiin Kainuussa, jossa 10,9 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista oli vuorohoidossa iltaisin, öisin tai viikon-
loppuisin. Pienin vastaava osuus oli Uudellamaalla (1,9 %). (Liitetaulukko 10.) 
 
Edelliseen, vuoden 2013 kyselyn tuloksiin verrattaessa on vuorohoidon osuus pysynyt lähes samana. Vuonna 2013 vuoro-
hoidossa olevien lasten osuus oli vajaa 7 prosenttia. 
 
Vastausprosentti huomioiden voidaan arvioida, että vuorohoidossa oli koko maassa noin 15 000 lasta8. Vuonna 2013 
vastaava arvio oli 14 300 lasta. 
 

Maahanmuuttajataustaiset lapset 

Maahanmuuttajataustaisia lapsia oli kunnan varhaiskasvatuksessa kyselyyn vastanneissa kunnissa 18 909. Kaikista kunnan 
järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 9 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajatausten 
lasten osuus varhaiskasvatuksessa kasvoi kahden prosenttiyksikön verran verrattaessa vuoteen 2013. 
 
Kyselyyn vastanneiden kuntien maahanmuuttajatautaisista lapsista 18,1 prosenttia oli 1–2-vuotiaita, 63,7 prosenttia 3–5-
vuotiaita ja 14,8 prosenttia 6 vuotta täyttäneitä. (Liitetaulukko 3, kuvio 2.) 
 
Maahanmuutajataustaisten lasten (18 909) osuus kaikista väestön 1–6-vuotiaista oli 5,3 prosenttia. Suurin osuus maa-
hanmuuttajataustaisia lapsia väestön 1-6-vuotiaisiin suhteutettuna, oli Uudellamaalla (9,6 %) ja pienin osuus Lapissa (1,4 
%). (Liitetaulukko 10.) 
 
Vastausprosentin mukaan korotettuna koko maassa oli noin 19 260 maahanmuuttajataustaista lasta, jotka olivat kunnan 
järjestämässä varhaiskasvatuksessa

8
. 

 
Kuvio 2. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olleista lapsista ikäryhmittäin 
2016 
 

 

 

______________________ 

8 Katso laatuselosteen Menetelmäkuvaus. 
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Varhaiskasvatussuunnitelmat 

Kaikkiaan 93 prosentissa kunnista lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat oli laadittu 80−100 prosentille lapsista. 
Kyselyyn vastanneista kunnista kolme kuntaa ilmoitti, ettei varhaiskasvatussuunnitelmaa oltu lainkaan laadittu. (Taulukko 
1 ja liitetaulukko 4.)  
 
Kuuden vuoden takaisiin (2010) tuloksiin verrattaessa varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen on selvästi lisääntynyt. 
Vuonna 2010 varhaiskasvatussuunnitelmat oli laadittu noin 83 prosentissa kunnista 80–100 prosentille lapsista. Vuonna 
2013 vastaava osuus oli jo 90 prosenttia. 
 
Taulukko 1. Kuntien oma arvio (%) siitä, kuinka monelle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle oli laadittu  
varhaiskasvatussuunnitelma tai vastaavaa 2016. 
 

Kuntien 

lukumäärä

vastanneista 

kunnista, %

0 % 3 1,0

1–19 % 1 0,3

20–39 % 2 0,7

40–59 % 3 1,0

60–79 % 7 2,4

80–100 % 274 92,9

Ei tietoa 5 1,7

Yhteensä 295 100  

Tehostettua tai erityistä tukea saaneet lapset 

Tehostettua tai erityistä tukea sai noin 7 prosenttia (14 005 lasta) kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 
Tukea saavista lapsista oli tyttöjä 28 prosenttia ja poikia 72 prosenttia. Tyttöjen osuus pieneni neljän prosenttiyksikön 
verran vuodesta 2013.  Osa vastaajista ei pystynyt erittelemään tyttöjä ja poikia erikseen. (Liitetaulukko 5.) 

Vuonna 2016 tukea saaneiden lasten osuus väestön 1–6-vuotiaista oli 3,9 prosenttia. Vuoden 2013 vastaava osuus oli 4,5 
prosenttia eli osuus laski noin puoli prosenttiyksikköä kolmen vuoden aikana.  

 Vastausprosentti huomioiden voidaan arvioida, että Suomessa oli vuoden 2016 lopussa noin 14 300 tehostettua tai eri-
tyistä tukea saavaa lasta.2  

Kun tehostettua tai erityistä tukea saaneiden lasten lukumäärä (14 005) suhteutetaan koko väestön 1–6-vuotiaisiin, saa-
daan osuudeksi 3,9 prosenttia. Eniten tehostettua tai erityistä tukea annetaan Kainuussa, jossa osuus on 8,1 prosenttia 
väestön 1–6-vuotiaista. (Liitetaulukko 10.) 

Vaikka varhaiskasvatuslaissa ei puhuta lapsen erityisestä tai tehostetusta tuesta, niin tuo käytäntö on edelleen useissa 
kunnissa. 

Erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetyt tukitoimet 

Kunnilla on käytössä useita tehostettua tai erityistä tukea saaville lapsille kohdentuvia tukitoimia. Kyselyyn vastanneista 
kunnista 88 prosenttia ilmoitti, että heidän kuntansa järjestää varhaiskasvatuksen pedagogisia tukitoimia. 60 prosenttia 
vastanneista kunnista ilmoitti, että lapsella on avustaja. Lapsiryhmässä oleva avustaja oli 73 prosentissa vastanneissa 
kunnissa. Erityislastentarhanopettajan palvelut olivat käytettävissä 79 prosentissa vastanneissa kunnista. Lapsi otettiin 
huomioon yhdessä hoidettavien lasten lukumäärää pienentämällä 55 prosentissa vastanneista kunnista. (Taulukko 2 ja 
liitetaulukko 6.). 
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Taulukko 2. Kuntien järjestämien tukitoimien laajuus erityistä tukea tarvitseville lapsille 2016  (% kunnista). 
 

Kyllä tai                    

riittävästi

Ei riittävästi tai 

ei lainkaan Ei tarvetta %

Varhaiskasvatuksen pedagogisia tukitoimia 88 9 2 100

Lapsi otetaan huomioon yhdessä hoidettavien lasten 

lkm pienentäen 50 40 10 100

Lapsi sijoitetaan erityisryhmään, jossa on 

erityislastentarhanopettaja 8 76 17 100

Lapsi sijoitetaan integroituun erityisryhmään, jossa 

on erityislastentarhanopettaja 19 71 10 100

Lapsella on avustaja 60 33 7 100

Lapsiryhmässä on avustaja 73 21 6 100

Päivähoidon yksiköllä on 

erityislastentarhanopettajan palvelut käytettävissä 79 20 1 100

Muu 40 37 23 100  

Ryhmäperhepäiväkodit 

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli yhteensä 600 ryhmäperhepäiväkotia. Näistä kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoteja 
oli 196 ja kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkoteja 390. Ryhmäperhepäiväkodeissa hoidettiin 6 202 lasta ja yhdessä ryh-
mäperhepäiväkodissa hoidettiin keskimäärin 10,3 lasta. (Liitetaulukko 7.) 
 
Suhteutettuna kaikkiin kunnallisessa perhepäivähoidossa oleviin lapsiin (23 318)9 26,6 prosenttia lapsista on hoidossa 
ryhmäperhepäiväkodissa. Osuus puolittui vuoden 2013 kyselystä, jolloin osuus oli 54,5 prosenttia. 
 

Kokopäivähoidossa olevien lasten asiakasmaksut 

Noin viidennes eli 19,5 prosenttia kunnallisessa kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sijoittui korkeim-
paan varhaiskasvatuksen maksuluokkaan, jossa asiakasmaksun suuruus oli 290 euroa kuukaudessa. 18 prosentin osalta ei 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja maksettu ollenkaan. (Taulukko 3 ja liitetaulukko 8.) 
 
Vuoteen 2013 verrattuna korkeinta maksua maksavien osuus oli pienentynyt 5,9 prosenttiyksikköä kun taas 0-euroa mak-
savien osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä. Enimmäismaksua maksavien osuuden pienentyminen selittyy ainakin osittain 
sillä, että joissakin kunnissa on käytössä tuntiperusteinen asiakasmaksulaskutus. 
 

 

______________________ 

9 Varhaiskasvatus 2016, Tilastoraportti 29/2017. [www.thl.fi/tilastot/paivahoito] 
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Taulukko 3. Lasten jakautuminen matalimpaan ja korkeimpaan asiakasmaksuun vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016  
 

Lasten %-osuus kaikista

 Euroa/lapsi/kk lukumäärä lapsista

2007 0 17 082 11,8

2010 0 21 214 16,1

2013 0 25 823 16,0

2016 0 26 704 18,0

    

Lasten %-osuus kaikista

 Euroa/lapsi/kk lukumäärä lapsista

2007 200 50 207 34,8

2010 254 35 992 27,3

2013 264 40 873 25,4

2016 290 28 902 19,5

Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksu

 
 
 

Päiväkotien johtajat 

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli 1 739 päiväkodin johtajan nimikkeellä työskenteleviä ja heistä 373 eli 21,4 prosenttia 
työskenteli lapsiryhmissä. Valtaosa (78,6 %) päiväkodin johtajista keskittyi työssään hallinnollisiin tehtäviin. Vastauspro-
sentin mukaan korotettuna10 päiväkodin johtajan nimikkeellä työskenteleviä olisi arviolta koko maassa noin 1 774 ja heis-
tä 390 työskentelisi lapsiryhmissä. (Liitetaulukko 9.)  
 
Edellisen vuoden 2013 kyselyyn verrattuna lapsiryhmissä työskentelevien päiväkodinjohtajien osuus laski 7,4 prosenttiyk-
sikköä. Vuonna 2013 päiväkotien johtajista 28,8 prosenttia työskenteli lapsiryhmissä, vuonna 2007 vastaava oli vielä 48 
prosenttia eli lähes puolet. 
 

Käsitteet ja määritelmät 

Käsitteet ja määritelmät löytyvät liitteenä olevalta kysymyslomakkeelta. 

www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/lastenpaivahoito 

 

 

______________________ 

10 Katso laatuselosteen Menetelmäkuvaus. 



 
 

 

          

    

 

Småbarnspedagogik 2016 – Delrapport om kommunenkäten 

7 procent av barnen i småbarnspedagogik var i skiftesvård  
Cirka 15 000 barn var i skiftesvård inom den kommunala småbarnspedagogiken, vilket 
var 7 procent av alla barn i kommunalt ordnad småbarnspedagogik år 2016.  Antalet 
barn i skiftesvård ökade med 580 barn sedan år 2013.  

Cirka 10 procent (21 488 barn) av barnen i den kommunala småbarnspedagogiken 
deltog i småbarnspedagogiken högst 20 timmar i veckan. År 2016 gjordes en ändring i 
lagen om småbarnspedagogik, genom vilken barns subjektiva rätt till småbarnspeda-
gogik begränsades till 20 timmar i veckan. Alla kommuner har emellertid inte begrän-
sat rätten till småbarnspedagogik.  

Det fanns cirka 19 300 barn med invandrarbakgrund i den kommunala småbarnspe-
dagogiken, vilket är 9 procent av alla barn i kommunalt ordnad småbarnspedagogik. 
Andelen barn med invandrarbakgrund har ökat med två procentenheter sedan år 
2013. 

Sammanlagt 14 000 barn (7 procent) i den kommunala småbarnspedagogiken fick 
intensifierat eller särskilt stöd år 2016. Majoriteten av de barn som fick särskilt stöd 
(72 procent) var pojkar.  

Den information om småbarnspedagogik som samlas in genom kommunenkäten 
kompletterar den nationella statistikinformation om småbarnspedagogik som samlas 
in varje år. Den kommunala småbarnspedagogiken omfattade sammanlagt 209 225 
barn år 20161. 

FIGUR 1. Barn i skiftesvård inom småbarnspedagogiken enligt landskap i förhållande 
till alla invånare i åldern 1–6 år 31.12.2016, % 

 

 

______________________ 

1 1   

  Centrala rön 
• Andelen barn i skiftesvård 

utgjorde 7 procent av alla 
barn som deltog i den 
kommunala småbarnspeda-
gogiken. 

• Cirka 10 procent av barnen i 
den kommunala småbarns-
pedagogiken deltog i små-
barnspedagogiken högst 20 
timmar i veckan. 

• Andelen barn med invand-
rarbakgrund har ökat med 
två procentenheter sedan 
år 2013. 

• Sammanlagt 7 procent av 
de barn som deltog i små-
barnspedagogiken fick in-
tensifierat eller särskilt 
stöd. 
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1 Småbarnspedagogik 2016, Statistikrapport 29/2017. [www.thl.fi/statistik/barndagvard] 
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Liitetaulukot - Bilagetabeller 

Liitetaulukko 1. Lapset jotka osallistuivat 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen päivittäin tai osaviikkoisesti 
31.12.2016. 

Bilagetabell 1. Barn som deltog i småbarnspedagogik 20 timmar per vecka varje dag en del av dagen eller en del av veck-
an 31.12.2016. 

 

Alle 3-vuotiaat

3-vuotiaat ja 

yli 3-vuotiaat Yhteensä

% kuntien 

kustantamassa 

osapäiväisessä  

varhaiskasvatuksessa 

olleista lapsista             

(N=53 584)

% kaikista kuntien 

kustantamassa  

varhaiskasvatuksessa 

olleista lapsista             

(N=209 063)

Lapset jotka osal l i s tuivat enintään 20 tunnin 

vi ikotta iseen varhaiskasvatukseen päivittäin 1 535 8 187 9 722 18,1 4,7

Lapset jotka osal l i s tuivat enintään 20 tunnin 

vi ikotta iseen varhaiskasvatukseen 

osaviikkoisesti 2 635 9 131 11 766 22,0 5,6  

Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa (286) oli 92,0 prosenttia väestöstä.  

 

 
Liitetaulukko 2. Lapset, joille järjestetään hoitoa iltaisin, öisin tai viikonloppuisin (=vuorohoito) 2007, 2010, 2013 ja 
2016.  
Bilagetabell 2. Barn för vilka det ordnades vård på kvällar, nätter eller veckoslut (= skiftesvård) 2007, 2010, 2013 och 2016. 
 

2007 2010 2013 2016

Vuorohoidossa olevien lasten lukumäärä 13 383 13 462 14 163 14 746

   nä is tä  ympärivuorokautisessa  hoidossa

   - - 7 334 6 408

Vastanneet kunnat yhteensä (n)  364 272 298 294

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n)            52 70 22 19  
 
Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 98,2 prosenttia väestöstä.   
Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 98,8 prosenttia väestöstä.   
Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 91,2 prosenttia väestöstä.    
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Liitetaulukko 3. Kunnan varhaiskasvatukseen osallistuneet maahanmuuttajataustaiset lapset 2007, 2010, 2013 
ja 2016. 
Bilagetabell 3. Barn med invandrarbakgrund som deltog i den kommunala småbarnspedagogiken 2007, 2010, 2013 och 
2016. 
 

2007 2010 2013 % 2016 %

Yhteensä 7 910 11 430 15 402 100 18 909 100

1–2-vuotia i ta - 1 503 2 686 17,4 3 416 18,1

3–5-vuotia i ta - 6 279 8 822 57,3 12 047 63,7

6 vuotta  täyttäneitä - 2 059 3 131 20,3 2 797 14,8

ikätieto puuttuu 763 5 649 3,4

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 358 276 291 295

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 58 66 29 18  
 
Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 98,2 prosenttia väestöstä.    
Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 97,8 prosenttia väestöstä.  
Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 92,8 prosenttia väestöstä.    
    

    
Liitetaulukko 4. Kuntien oma arvio (%) siitä, kuinka monelle prosentille varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on laadit-
tu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai vastaava 2007, 2010, 2013 ja 2016, kuntien lukumäärä. 
Bilagetabell 4. Kommunernas egen bedömning (%) av för hur många procent av barnen i småbarnspedagogik det har 
utarbetats en individuell plan för småbarnspedagogik eller motsvarande 2007, 2010, 2013 och 2016, antal kommuner. 
 

2007 2010 2013 2016

0 % 24 9 3 3

1–19 % 39 8 5 1

20–39 % 16 3 2 2

40–59 % 17 6 3 3

60–79 % 39 21 13 7

80–100 % 225 228 270 274

Ei  tietoa (n) 56 1 4 5

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 66 20 18

Kunnat yhteensä (n) 416 342 320 313  
 
Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 98,0 prosenttia väestöstä. 
Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 98,8 prosenttia väestöstä. 
Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 92,8 prosenttia väestöstä. 
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Liitetaulukko 5. Kunnan varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä, joiden varhaiskasvatussuunnitelmassa tai 
vastaavassa on määritelty erityisen tuen tarve 2007, 2010, 2013 ja 2016. 
Bilagetabell 5. Antal barn i den kommunala småbarnspedagogiken i vars individuella plan för småbarnspedagogik eller 
motsvarande det fastställts ett behov av särskilt stöd 2007, 2010, 2013 och 2016. 
 

2007 2010 2013 2016

Yhteensä tyttöjä poikia Yhteensä 1) tyttöjä poikia Yhteensä 1) tyttöjä poikia Yhteensä 1) tyttöjä poikia

Eri tyis tä  tukea saavat lapset 15 515 4 417 9 330 15 581 3 620 7 945 16 493 4 900 10 473 14 005 3 518 9 110

Osuus  väestön 1-6-vuotia is ta , % 4,5 4,4 4,5 3,9

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 364 - - 271 258 258 296 291 291 291 279 279

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 52 - - 71 84 84 24 29 29 22 34 34  
 
1)

 Kaikki kunnat eivät pystyneet erittelemään lasten määrää sukupuolen mukaan  

Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,7 prosenttia väestöstä.    
Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 98,3 prosenttia väestöstä.    
Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 92 prosenttia väestöstä.    
     

Liitetaulukko 6. Kunta järjesti tai tuotti osana varhaiskasvatusta seuraavia tukitoimia varhaiskasvatuksessa oleville, 
tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille 2016. 
Bilagetabell 6. Som en del av småbarnspedagogiken ordnade eller producerade kommunen följande stödåtgärder för barn 
i småbarnspedagogiken som behövde intensifierat eller särskilt stöd år 2016. 
 

Kyllä Ei

Kyllä 

riittävästi

Ei 

riittävästi

Ei 

tarvetta

Vastanneet 

kunnat (n)

Varhaiskasvatuksen pedagogis ia  tuki toimia 185 4 69 23 7 288

Laps i  otetaan huomioon yhdessä  hoidettavien lasten 

lkm pienentäen 93 83 50 33 28 287

Laps i  s i joi tetaan eri tyis ryhmään, jossa  on 

eri tyis lastentarhanopetta ja 14 208 8 6 47 283

Laps i  s i joi tetaan integroituun eri tyis ryhmään, jossa  on 

eri tyis lastentarhanopetta ja 39 179 15 21 28 282

Lapsel la  on avustaja 129 74 42 19 20 284

Laps iryhmässä on avustaja 157 39 53 21 16 286

Päivähoidon yks iköl lä  on eri tyis lastentarhanopetta jan 

palvelut käytettävissä  174 19 51 37 3 284

Muu 33 35 8 3 24 103  
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Liitetaulukko 7. Ryhmäperhepäiväkotien lukumäärä kunnissa tilastopäivänä 31.12. 
Bilagetabell 7. Antal gruppfamiljedaghem i kommunerna på statistikdagen den 31 december. 

2010 2013 2016

Ryhmäperhepäiväkoteja 1 029 1 077 600

näistä  kahden hoita jan ryhmäpäiväkoteja 317 285 196

kolmen hoita jan ryhmäpäiväkoteja 704 640 390

11 695 18 181 6 202

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 271 297 289

71 23 24

Laps ia  ryhmäperhepäivähoidossa

Vastaamatta  jättäneet kunnat  
 

Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,5 prosenttia väestöstä.    
Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 97,8 prosenttia väestöstä.    
Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 92,2 prosenttia väestöstä.  
 
 
Liitetaulukko 8. Varhaiskasvatuksen kokopäivähoidossa olleiden lasten jakautuminen asiakasmaksun suuruuden 
mukaan joulukuussa 2016. 
Bilagetabell 8. Fördelning av barnen i heldagsvård inom småbarnspedagogiken enligt klientavgiftens belopp i december 
2016. 

2016 %

0 €/laps i/kk 26 704 18,0

27–59 €/laps i/kk 9 167 6,2

60–99 €/laps i/kk 11 382 7,7

100–139 €/laps i/kk 13 355 9,0

140–169 €/laps i/kk 13 847 9,3

170–209 €/laps i/kk 19 062 12,9

210–249 €/laps i/kk 17 056 11,5

250–289 €/laps i/kk 8 812 5,9

290 €/laps i/kk 28 902 19,5

Yhteensä 148 287 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 279 89

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 34 11

Kunnat yhteensä 2016 313 100  

Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 85,1 prosenttia väestöstä. 
Vastaamatta jättäneet kunnat -tietoon on sisällytetty myös ne seitsemaän kunta (9,9 % väestöstä), jotka ovat antaneet tietonsa pyyde-
tystä poikkeavilla maksuluokilla. 
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Liitetaulukko 9. Kunnassa päiväkodin johtajan nimikkeellä työskentelevät 2007, 2010, 2013 ja 2016. 
Bilagetabell 9. Antal personer som arbetade med titeln daghemsföreståndare 2007, 2010, 2013 och 2016. 
 

2007 2010 2013 2016

Päiväkodin johtajien lukumäärä 1 826 1 885 1 900 1 739

Vastanneet kunnat (n)1) 358 272 290 292

Vastanneet kunnat % väestöstä  - 92,8 98,0 98,0

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 58 70 30 21

871 717 548 373

Vastanneet kunnat (n)
2)

358 245 258 275

Vastanneet kunnat % väestöstä  - 88,7 95,3 95,4

Vastaamatta  jättäneet kunnat (n) 58 97 62 38

Lasten ja  hoito- ja  kasvatushenki löstön väl iseen 

suhdelukuvahvuuteen laskettavien, 

laps iryhmässä työskentelevien johtajien 

lukumäärä
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Liitetaulukko 10. Varhaiskasvatus 2016 - Kuntakyselyn osaraportti, maakuntien välistä vertailua
Bilagetabell 10. Småbarnspedagogik 2016 - Delrapport om kommunenkäten, jämförelse mellan landskapen

Maakunta
Väestön 1-6-vuotiaat, lkm 
31.12.2016

Lapsia
% väestön 1–6-
vuotiaista Lapsia

% väestön 1–6-
vuotiaista Lapsia

% väestön 1–6-
vuotiaista Lapsia

% väestön 1–6-
vuotiaista

Uusimaa 3 428 3,0 2 175 1,9 4 246 3,8 10 818 9,6 112 654
Varsinais-Suomi 1 145 3,9 1 244 4,3 1 379 4,7 1 609 5,5 29 100
Satakunta 1 190 9,1 774 5,9 303 2,3 268 2,0 13 074
Kanta-Häme 975 9,3 430 4,1 559 5,3 319 3,0 10 518
Pirkanmaa 1 665 4,9 1 149 3,4 1 172 3,5 1 104 3,3 33 768
Päijät-Häme 1 615 13,9 948 8,1 666 5,7 489 4,2 11 650
Kymenlaakso 640 6,6 551 5,7 438 4,5 498 5,2 9 643
Etelä-Karjala 577 8,1 498 7,0 292 4,1 342 4,8 7 118
Etelä-Savo 371 5,1 666 9,1 334 4,6 148 2,0 7 321
Pohjois-Savo 2 464 16,6 927 6,3 477 3,2 364 2,5 14 832
Pohjois-Karjala 459 4,9 756 8,0 200 2,1 339 3,6 9 455
Keski-Suomi 1 061 5,9 831 4,6 742 4,1 380 2,1 18 037
Etelä-Pohjanmaa 605 4,7 591 4,6 281 2,2 214 1,7 12 946
Pohjanmaa 1 858 14,5 245 1,9 497 3,9 909 7,1 12 784
Keski-Pohjanmaa 369 6,9 252 4,7 77 1,4 124 2,3 5 333
Pohjois-Pohjanmaa 1 664 5,0 1 410 4,3 1 319 4,0 546 1,6 33 172
Kainuu 216 5,2 450 10,9 333 8,1 161 3,9 4 127
Lappi 906 8,3 832 7,6 450 4,1 152 1,4 10 978
Manner-Suomi 21 208 5,9 14 729 4,1 13 765 3,9 18 784 5,3 356 510

Ahvenanmaa 280 14,8 17 0,9 240 12,7 125 6,6 1 890
Koko maa 21 488 6,0 14 746 4,1 14 005 3,9 18 909 5,3 358 400

Enintään 20 tunnin viikoittaiseen 
varhaiskasvatukseen osallistuneet 

Varhaiskasvatukseen iltaisin, öisin tai 
viikonloppuisin (=vuorohoito) osallistuneet

Lapset  joiden henkilökohtaisessa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa on 
määritelty tehostetun tai erityisen tuen 
tarve ja tukitoimenpiteet

Varhaiskasvatukseen osallistuneet 
maahanmuuttajataustaiset lapset



















 

 

 

       

 

         

   

 

Laatuseloste 

Varhaiskasvatus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti 

Tilastotietojen relevanssi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kolmen vuoden välein kunnilta Sosiaalipalvelujen toimintatilastoa 
täydentäviä tietoja kuntien toiminnasta ikääntyneiden, vammaisten, varhaiskasvatuksen, sosiaalisen luototuksen ja 
kuntouttavan työtoiminnan palveluissa. Kyselyssä on kysymyksiä palveluista sekä asioista, joista tarvitaan säännöllistä 
tietoa, mutta joita ei ole mahdollista liittää jatkuvaan tilastotiedonkeruuseen. 11 
 

Varhaiskasvatuksen osalta tarvitaan erityisesti tietoa mm. tukea saavista lapsista, maahanmuuttajataustaisista lapsista ja 

lasten jakautumisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaan.  

 
Tietoja käytetään sosiaalipalveluiden suunnittelussa sekä niihin liityvässä päätöksenteossa. Tietojen keruu perustuu 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001). 

Menetelmäkuvaus 

Vuoden 2016 kuntakysely toteutettiin sähköisenä kyselynä. Kunnille lähetettiin sähköpostitse linkit eri palveluita koskevi-
en osioiden sähköisille kyselylomakkeille. Tämän lisäksi kunnille lähetettiin ennakkoon muistutus tietojen toimittamisen 
määräajan (28.2.2017) päättymisestä. Kuntiin, jotka eivät olleet vastanneet kaikkiin osioihin määräaikaan mennessä, 
lähettiin kysely uudestaan sähköpostitse. Vielä lopuksi kuntien verkkosivuilta etsittiin aihealueen vastuuhenkilö niistä 
kunnista joista vastaus oli edelleen saamatta ja lähetettiin vielä kerran pyyntö tietojen toimittamisesta THL:ään. 
 
Osa tilastoraportin tiedoista on korotettu väestöön suhteutetun vastausprosentin perusteella vastaamaan koko maan 
tasoa. Korotus on mainittu esitetyn kokonaisarvion yhteydessä.  
 
Osa tiedoista on suhteutettu Sosiaalipalvelujen toimintatilaston varhaiskasvatustietoihin, jotta on saatu suuntaa antava 
käsitys ko. ilmiön esiintyvyydestä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten piirissä. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 

Lasten päivähoitoa koskevaan osioon vastasi 295 kuntaa eli 94,2 prosenttia kaikista kunnista. Pyhtään lähettämät tiedot 
eivät ehtineet tilastoon mukaan jonka lisäksi kokonaan vastaamatta jätti 17 kuntaa (Alavieska, Brändö, Eckerö, Geta, 
Hammarland, Juankoski, Lestijärvi, Lumparland, Padasjoki, Porvoo, Ruovesi, Saltvik, Simo, Sodankylä, Sonkajärvi, Sund ja 
Uurainen).  

Vastanneissa kunnissa asui 98,2 prosenttia koko maan väestöstä vuonna 2016.  

 

______________________ 

11 Kuntakysely sosiaalipalveluista [https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/kuntakysely-sosiaalipalveluista] 



 

 
 

  

 

         

   

 

Taulukko 1. Katoanalyysi väestöpohjan perusteella koskien varhaiskasvatusta vuoden 2016 kuntakyselyssä 

Vastausosuus Kato
Kuntien lukumäärä 

(kokonaisotos)
% % N

Kunnan koko
al le 4 000 asukasta 92,1 7,9 113
4 000-9 999 asukasta 96,0 4,0 102
10 000-24 999 asukasta 100,0 0 56
25 000-99 999 asukasta 96,7 3,3 33
100 000 ja  yl i  asulasta 100,0 0 9

Kuntaryhmä
Kaupunkimainen 98,7 1,3 58
Taajaan asuttu 99,0 1,0 63
Maaseutumainen 94,9 5,1 192

Aluehallintovirasto
Etelä-Suomi 97,5 2,5 62
Lounais -Suomi 100,0 0,0 45
Itä-Suomi 98,4 1,6 46
Läns i - ja  Sisä-Suomi 99,3 0,7 85
Pohjois -Suomi 99,5 0,5 38
Lappi 93,4 6,6 21
Ahvenanmaa 77,3 22,7 16

Yhteensä 98,2 1,8 313  

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 

THL toteuttaa kuntien sosiaalipalveluja kartoittavan tilastokyselyn kolmen vuoden välein. Tilastokyselyn kysymykset kos-
kevat vammaisten palveluita, sosiaalista luototusta, kuntouttavaa työtoimintaa, varhaiskasvatusta ja kasvatus- ja perhe-
neuvontaa.  

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 

Keskeiset tulokset julkaistaan tilastoraportissa, joka julkaistaan THL:n verkkosivulla osoitteessa 
www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/lastenpaivahoito. 

Tilastojen vertailukelpoisuus 

THL (aiemmin Stakes) on kerännyt kuntakyselyn tiedot vuonna 2007, 2010, 2013* ja 2016. Kuntakyselyn tietosisältö 
muuttui ja laajentuivuonna 2010 joidenkin kysymysten osalta. Vuonna 2013 kysyttiin uutena asiana niiden lasten luku-
määriä,  jotka ovat ympärivuorokautisessa hoidossa. Vuonna 2016 kysyttiin uutena asiana niiden lasten lukumäärää, jotka 
osallistuivat enintään 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen päivittäin tai osaviikkoisesti. Vastaavasti vuonna 2016 
ei enää kysytty niiden lasten lukumäärää, jotka olivat säännöllisesti 5 päivää viikossa joko koko- tai osapäivähoidossa. 
Näin ollen vuosien 2007, 2010, 2013 ja 2016 kyselyjen tulokset eivät ole kaikkien kysymyksien osalta vertailukelpoisia. Alla 
on tarkemmat tiedot tietojen yhtenäisyydestä ja vertailukelpoisuudesta vuosien 2007, 2010, 2013 ja 2016 välillä.. 

Vuoden 2010 tietosisältömuutokset: 

• Päivähoidossa olleiden maahanmuuttajataustaisten lasten osalta kerättiin uutena tietona ikäryhmittäiset tiedot 
(1–2- ja 3–5-vuotiaat sekä 6 vuotta täyttäneet). 

• Päivähoitomaksut muuttuivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella. Maksut 
määräytyvät kahden vuoden välein tehtävän indeksitarkistuksen perusteella. Tilastoon kerätyt tiedot ovat sillois-
ten voimassa olleiden luokitusten (1.8.2010) mukaiset.  

• Uutena tietona kerättiin ryhmäperhepäiväkotien ja siellä päivähoidossa olleiden lasten lukumäärät 
• Tiedonkeruussa olleista menetelmällisistä eroista johtuen erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestettyjä tai tuo-

tettuja palveluja ei voida verrata vuosien 2007 ja 2010 välillä. 

*Tieto korjattu 29.9.2017. Aiempi tieto on saatavilla pyynnöstä. 



 

 

 

       

 

         

   

 

Vuoden 2013 tietosisältömuutokset: 

 Päivähoitomaksut muuttuivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella. Maksut 
määräytyvät kahden vuoden välein tehtävän indeksitarkistuksen perusteella. Tilastoon kerätyt tiedot ovat sillois-
ten voimassa olleiden luokitusten (1.8.2012) mukaiset. 

 Niistä lapsista joille järjestettiin hoitoa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin (=vuorohoito) kysyttiin edelleen ympäri-
vuorokautisessa hoidossa olevien lasten määrät 

Vuoden 2016 tietosisältömuutokset: 

 Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Termi ”lasten päivähoito” korvattiin termillä ”varhaiskasvatus”. 

 Kysymys: Kuinka paljon kuntanne päivähoidossa oli lapsia, joiden varhaiskasvatus- tai kuntoutussuunnitelmassa 
on määritelty erityisen tuen tarve ja tuen järjestämisen tavat?, päivitettiin muotoon: Kuinka paljon kuntanne 
varhaiskasvatuksessa (päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito) oli lapsia, joiden henkilökohtaisessa varhaiskasva-
tussuunnitelmassa on määritelty tehostetun tai erityisen tuen tarve ja tukitoimenpiteet? Nämä käsitteet otettiin 
kyselyssä käyttöön, koska tätä perusopetuslaissa säädettyä tuen kolmiportaisuutta käytetään monissa kunnissa. 

 Kysymys: Järjestikö tai tuottiko kuntanne osana päivähoitoa seuraavia tukitoimia päivähoidossa oleville erityistä 
tukea tarvitseville lapsille? päivitettiin muotoon: Järjestikö tai tuottiko kuntanne osana varhaiskasvatusta seuraa-
via tukitoimia varhaiskasvatuksessa oleville tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille?  

 Säännöllisesti 5 päivää viikossa osa-/kokopäivähoidossa olleista lapsista ei kysyttytietoja. 

 Uutena tietona kerättiin niiden lasten lukumääriä, jotka osallistuivat 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen 
päivittäin tai osaviikkoisesti. 

 Päivähoitomaksut muuttuivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella. Maksut 
määräytyvät kahden vuoden välein tehtävän indeksitarkistuksen perusteella. Tilastoon kerätyt tiedot ovat sillois-
ten voimassa olleiden luokitusten (1.8.2016) mukaiset. 
 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 

Keskeiset tulokset kootaan tilastoraporttiin, joka julkaistaan THL:n verkkosivulla osoitteessa  
www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/lastenpaivahoito. 

Varhaiskasvatus 2016 – Kuntakyselyn osaraportin erityiskysymykset  

Vastauksissa on huomioitavaa että, osalla kunnista oli vaikeuksia tuottaa tietoja eri maksuluokkiin jakautumisesta. Osa 

kunnista ilmoitti että eivät saa tulostettua pyydettyjä maksuluokkia ja joissain kunnissa on käytössä hoitoaikaperusteinen 

laskutus. Yhdestä kunnasta kerrottiin että heillä tarjotaan kaikille lapsille maksuton päivähoito kun taas toisessa kunnassa 

on mahdollista anoa maksuvapautusta joka myönnetään usein juuri joulukuussa. 

 

Kunnat vastasivat hyvin kuntalyselyn varhaiskasvatusta koskevaan kyselyyn, vastanneissa kunnissa asui 98,2 prosenttia 

väestöstä. Kunnat eivät kuitenkaan vastanneet ihan kaikkiin kysymyksiin ja siksi kysymysten kattavuus vaihtelee.  

 

Väestöön suhteutetut vastausprosentit vaihtelivat kysymyksittäin 92,0 ja 98,2 välillä, poikkeuksena liitetaulukko 8 (Var-

haiskasvatuksen kokopäivähoidossa olleiden lasten jakautuminen päivähoitomaksun suuruuden mukaan joulukuussa 

2016) jossa väestöön suhteutettu vastausprosentti oli 85,1. 

 

Vuoden 2016 väestöön suhteutettu vastausprosentti (98,2 %) oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2013 jolloin 

vastausprosetti oli 98,8. 
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