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AVAUKSET

Markkinoistuvat varhaiskasvatuspalvelut
VILLE RUUTIAINEN & MAARIT ALASUUTARI & KIRSTI KARILA 

Juho Saari (2017) kirjoitti tässä lehdessä jul-
kaistuissa (YP 4/2017) avauspuheenvuoros-
saan, että suomalainen yhteiskunta käy läpi 
laadullista muutosta, jossa hyvinvointivaltio ja 
markkinayhteiskunta etsivät uutta valtatasapainoa. 
Muutoksen seurauksena hyvinvointivaltion ins-
tituutionaalisten rakenteiden toimintaympäris-
tö perustuu aiempaa voimakkaammin markkina-
mekanismiin. Tämä ”markkinayhteiskunnallistu-
minen” saa Saaren mukaan voimaa kotitalouksi-
en vaurastumisesta, teknologisesta kehityksestä se-
kä institutionaalisten pelisääntöjen muutoksesta.

Yhteiskunnan muutos on ulottunut myös var-
haiskasvatuspalveluihin. Yksityisten varhaiskasva-
tuspalveluiden tarjonta on lisääntynyt maassam-
me selvästi tällä vuosikymmenellä (ks. Säkkinen & 
Kuoppala 2017). Kehitys on herättänyt jonkin ver-
ran julkista keskustelua. Esimerkiksi lapsiasianval-
tuutettu on esittänyt huolensa siitä, mitä yksityisen 
voittoa tavoittelevan varhaiskasvatuksen lisääntymi-
sestä seuraa lasten tasa-arvon ja yhteiskunnan kestä-
vyyden näkökulmasta (Kurttila 2017).

Tasa-arvon kysymykset ovat olleet esillä myös 
kansainvälisissä varhaiskasvatuksen yksityiseen 
palveluntuotantoon ja varhaiskasvatusmarkkinoi-
hin liittyvissä keskusteluissa. Erityisesti huomiota 
on kiinnitetty eri sosioekonomisista taustoista tu-
levien lasten mahdollisuuksiin osallistua laaduk-
kaaseen varhaiskasvatukseen (esim. Burger 2013; 
Penn 2011; Vincent & Ball 2006). Toinen kes-
kustelulinja on käsitellyt markkinalogiikan toi-
mimista varhaiskasvatuspalveluiden kontekstissa 
(esim. Brennan & al. 2012; Cleveland 2008). Näi-
hin keskusteluihin palaamme myöhemmin tässä 
avauspuheenvuorossa, jossa tarkastelemme Suo-
men varhaiskasvatuspalveluiden markkinoistu-
miskehitystä sekä markkinoistumiseen kansainvä-
lisessä keskustelussa liitettyjä näkökulmia.

Markkinoistuva ja yksityistyvä varhais-
kasvastus Suomessa

Markkinoistumisella viitataan ennen kaikkea jul-
kisen sektorin toimintatavan muutokseen (Antto-
nen & al. 2013.) Muutos voi olla yhtäältä liike-
elämästä ja yritysmaailmasta tuttujen toiminata-
tapojen juurtumista osaksi julkisen sektorin toi-
mintaa ja julkisen sektorin sisäisten markkinoiden 
luomista esimerkiksi tilaaja–tuottaja-mallin avul-
la. Toisaalta käsite voi viitata prosessiin, jossa en-
tistä suurempi osa palveluista siirtyy erilaisten yk-
sityisten toimijoiden tuotettavaksi. Molemmissa 
markkinoistumisen muodoissa keskeistä on mark-
kinakäytäntöjen ja -logiikan sekä kilpailun lisään-
tyminen (Anttonen & Meagher 2013).

Suomessa ensiksi kuvatun kaltainen markki-
noistumiskehitys on ulottunut laajasti yhteiskun-
nan eri osa-alueille. Esimerkiksi sosiaalityön mark-
kinoistuminen on näyttäytynyt organisatorisen ti-
lintekovelvollisuuden lisääntymisenä ja heikenty-
neinä mahdollisuuksina toteuttaa ammattieetti-
sesti vastuullista työtä. (Mänttäri-van der Kuip 
2013.) Perusopetuksen piirissä on puolestaan ha-
vaittavissa viitteitä koulumarkkinoiden synty-
misestä sekä peruskoulujen ja peruskoulutuksen 
reittien eriytymisestä kouluvalinnan seurauksena 
(Seppänen & al. 2012). Koulumarkkinoilla valin-
ta tapahtuu kuitenkin pääasiassa yhtenäiskoulu-
järjestelmän sisällä eikä yksityisten ja julkisten toi-
mijoiden välillä (Varjo & Kalalahti 2016).

Yksityisen palveluntuotannon lisäämistä ja yk-
sityisten palveluntuottajien taloudellista tukemis-
ta on meillä tapahtunut nopeimmin vanhus- ja 
asumispalveluissa. Päivähoito- ja koulutuspalve-
luissa tämä kehitys on ollut hitaampaa (ks. Ma-
hon & al. 2012; Anttonen & al. 2013; Kuusinen-
James & Seppänen 2013). Viime vuosina varhais-
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kasvatuspalveluiden markkinoistuminen näyttäisi 
kuitenkin kiihtyneen (ks. Säkkinen & Kuoppala 
2017; Pihlaja & Neitola 2017; Karvi 2017). Yh-
täältä 1980-luvun loppupuolella julkisessa palve-
luntuotannossa omaksuttu tulosvastuullisuuden 
korostaminen ja erilaisten tulosohjauksen välinei-
den käyttö on voimistunut (ks. Paananen 2017). 
Toisaalta palvelut tuottaa entistä useammin yksi-
tyinen palveluntuottaja (ks. Säkkinen & Kuop-
pala 2017).

Varhaiskasvatuspalveluiden markkinoistumi-
nen on mukaillut ainakin jossain määrin julkisel-
la sektorilla yleisemminkin tapahtunutta markki-
noistumiskehitystä. Sille pohjaa loivat ostopalve-
lusopimusten mahdollistaminen 1980-luvulla se-
kä kuntien autonomian lisääminen valtionosuus-
järjestelmää muuttamalla vuonna 1993. Valtion-
osuusjärjestelmän muutos antoi kunnille kannus-
timen säästävään politiikkaan palveluiden laajen-
tamisen sijaan (Kallio 2007). Yksityisten varhais-
kasvatuspalveluiden lisääntymistä perustellaankin 
kunnissa muun muassa niiden säästövaikutuksilla 
kuntatalouteen (Ruutiainen & al. 2018). 

Erilaisten julkisten tukien käyttöönottoa voi-
daan pitää konkreettisena tapana avata varhais-
kasvatusmarkkinoita. Tuet voivat olla suoraan 
päiväkodeille maksettavia tarjontapuolen tai per-
heille myönnettäviä kysyntäpuolen tukia. Tarjon-
tapuolen tuista käytössä on ollut edellä mainittu 
mahdollisuus ostopalvelusopimuksiin sekä erilai-
set yksityiselle palvelutarjonnalle myönnetyt start-
tirahat.

Kysyntäpuolen tuista otettiin ensin käyttöön 
Kelan maksama yksityisen hoidon tuki vuon-
na 1997 (Välimäki & Rauhala 2000). Yksityisen 
hoidon tuki koostuu kiinteästä ja tulosidonnai-
sesta osasta. Lisäksi useat kunnat maksavat nykyi-
sin yksityisen hoidon tuen kuntalisää, joka voi ol-
la joko tulosidonnainen tai kiinteä summa (Lahti-
nen & Selkee 2016). Yksityisen hoidon tuen käyt-
töönoton aikoihin vuonna 1997 yksityisen var-
haiskasvatuksen piirissä oli 18 721 lasta, mikä vas-
tasi noin kahdeksaa prosenttia varhaiskasvatuspal-
veluista (Säkkinen & Kuoppala 2017).

Vuonna 2009 palvelusetelilakia muutettiin, mi-
kä mahdollisti varhaiskasvatuksen palvelusetelin 
myöntämisen perheille. Palvelusetelit ovat puh-
taasti kunnan myöntämä, yleensä tulosidonnai-
nen, tukimuoto. Kysyntäpuolen tukimalleissa ra-
ha seuraa asiakasperhettä, mikä mahdollistaa ai-
nakin teoreettisesti perheille yksityisen palvelun 
valinnan ja vaihtamisen ja ainakin teoriassa kan-

nustaa palveluntuottajia kilpailemaan keskenään.
Käytännössä kunnat ovat tarttuneet vaihtelevas-

ti mahdollisuuteen tukea yksityistä toimintaa ja 
avata siten paikallisia varhaiskasvatusmarkkinoita. 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Kar-
vi) tilastoraportin mukaan 57 prosentissa Suomen 
kunnista (169 kunnassa) on yksityisiä varhaiskas-
vatuspalveluita. Huhtikuussa 2017 yksityisen hoi-
don tukea maksettiin 155 kunnassa ja 68 kuntaa 
oli ottanut käyttöön palvelusetelin. Koko maas-
sa yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä vuonna 
2017 oli 44 850 lasta, mikä vastasi noin 17,6 pro-
senttia kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olleista 
lapsista.1 Tukimuodot jakautuivat siten, että noin 
17 250 lapsesta maksettiin yksityisen hoidon tu-
kea, kun taas noin 21 840 lapselle oli myönnetty 
varhaiskasvatuksen palveluseteli. Lisäksi yli 5 750 
lasta oli ostopalveluna toteutetussa varhaiskasva-
tuksessa (Karvi 2017). Kun tarkastellaan yksityi-
sen palveluntuotannon osuutta vuonna 1997 ja 
vuonna 2017, voidaan havaita, että varhaiskasva-
tuspalveluiden järjestämisessä on tapahtunut mää-
rällistä muutosta: yksityiseen varhaiskasvatukseen 
osallistuvien lasten määrä ja osuus kaikista var-
haiskasvatuspalveluihin osallistuneista lapsista on 
yli kaksinkertaistunut viimeisen kahdenkymmen 
vuoden kuluessa. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin 
osa palveluista tuotetaan edelleen julkisesti.

Määrällisen muutoksen ohella yksityisen ken-
tän sisällä on tapahtunut myös laadullista muu-
tosta. Yhdistyspohjaiset ja pienet alueelliset toimi-
jat ovat saaneet rinnalleen maanlaajuisesti toimivia 
tai ulkomaisessa omistuksessa olevia yrityksiä, jot-
ka ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan orgaani-
sesti ja yritysostoin. Karvin (2017) mukaan vuon-
na 2017 yksityisiä päiväkotipalvelun tuottajia oli 
501. Niistä 267 oli yritysmuotoisia ja 232 yhdis-
tystaustaisia. Valtaosalla palveluntuottajista oli 
vain yksi päiväkoti, kun taas 71:llä oli useampia 
päiväkoteja. Ketjumuotoisista toimijoista kahdel-
la oli omistuksessaan 11–40 päiväkotia ja kolmel-
la yli 40 päiväkotia. Yksityisiä päiväkoteja oli Suo-
messa vuonna 2017 yhteensä 907.

Vaikka yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden 
lisääntyminen on herättänyt Suomessa suhteelli-
sen paljon julkista keskustelua, varhaiskasvatus-
palveluiden markkinoistumista koskeva tieteel-
linen keskustelu on ollut lähes olematonta. Eri-
laisia julkisten toimijoiden tai yhdistysten teet-

1 Vertailun helpottamiseksi luku ei sisällä avoimia varhais-
kasvatuspalveluita.
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tämiä markkinoistumiseen liittyviä selvityksiä 
ja raportteja on olemassa joitakin (esim. Säkki-
nen & Kuoppala 2017; Lahtinen & Selkee 2016; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017).2

Varhaiskasvatuspalveluiden markkinois-
tuminen kansainvälisessä keskustelussa

Kansainvälisiä varhaiskasvatuspolitiikkoja ja -stra-
tegioita sekä niitä koskevaa viimeaikaista keskus-
telua on luonnehtinut jaettu näkemys varhaiskas-
vatuksesta inhimillistä ja taloudellista hyötyä tuot-
tavana sosiaalisena sijoituksena (ks. Moss & al.; 
Mahon & al. 2012; Paananen 2017; Adamson & 
Brennan 2014). Sosiaalisen investoinnin ajatus on 
saanut voimaa lisääntyneestä ymmärryksestä aivo-
jen varhaisesta kehityksestä sekä valtioiden halus-
ta investoida suorituskykyynsä panostamalla inhi-
milliseen pääomaan. Sosiaalisen investoinnin pa-
radigma näyttäytyy kuitenkin monessa suhteessa 
epäyhtenäisenä (Paananen 2017). Yksi tapa jäsen-
tää sosiaaliseen investointiin liittyviä näkökulmia 
on jakaa ne inhimilliseen pääomaan sijoittamista 
painottavaan anglosaksiseen ja sosiaaliturvaa se-
kä sosiaalista edistämistä yhdistävään pohjoismai-
seen lähestymistapaan (Morel & al. 2012). Sosi-
aalisen investoinnin ajatuksen levittämiseen ovat 
osallistuneet esimerkiksi kansainväliset organisaa-
tiot, kuten OECD ja Maailmanpankki (Mahon 
2010). Samalla kun sosiaalisen investoinnin aja-
tus on saanut jalansijaa monissa OECD-maissa, 
markkinalogiikan hyödyntäminen varhaiskasva-
tuspalveluiden järjestämisessä on lisääntynyt. Näi-
den kahden trendin välistä suhdetta on pidetty 
jännitteisenä. On esitetty, että erityisesti anglosak-
sisissa maissa sosiaalisen investoinnin näkökulmat 
ovat vaarassa jäädä markkinoistumisen ja yksityis-
ten investointien korostamisen varjoon (Adamson 
& Brennan 2014).

Samalla kun sosiaalisen investoinnin diskurs-
si ja markkinoistuminen ovat levinneet kansain-
välisesti, sekä pohjoismaisten että anglosaksisten 
maiden politiikkadiskurssien välillä on havaitta-
vissa näiden näkökulmien osalta yhdentymistä. 
Toisaalta on havaittavissa eriytymistä sen suhteen, 
kuinka näkökulmat kääntyvät aktuaalisiksi poli-

2  Mm. Päivi Pihlaja ja Marita Neitola (2017) sekä Rianne 
Mahon & al. (2012) käsittelevät aihetta. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut -selvi-
tyksessä (Riitakorpi & al. 2017) on kysytty kuntatoimijoilta 
heidän näkemyksiään yksityisistä palveluista.

tiikoiksi paikallisella tasolla (Mahon & al. 2012). 
Varhaiskasvatuspalveluiden markkinoistuminen 
näyttäytyykin polkuriippuvaisena prosessina, jos-
sa alkuperäinen palveluiden järjestämisen logiik-
kojen tasapaino muokkaa markkinoistumispro-
sessin muotoa ja nopeutta (Brennan & al. 2012). 
Toisin sanoen poliittiset kehityskulut eivät siirry 
selkeästi yhdestä alueesta tai paradigmasta toiseen, 
vaan pikemmin sisältävät vanhan hyvinvointijär-
jestelmän kypsymistä ja uusien polkujen etsimistä 
(Naumann 2011).

Vaikka markkinoistuminen onkin ollut yksi 
varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä luonneh-
tivista kansainvälisistä trendeistä, on markkina-
mekanismin toimintaan varhaiskasvatuksen kon-
tekstissa suhtauduttu varsin kriittisesti. Markkina-
mekanismi perustuu oletukseen siitä, että palve-
luntuottajat kilpailevat keskenään (Land & Him-
melweit 2010). Markkinoiden oletetaan vastaavan 
kysyntään tarjoamalla kuluttajien erilaisiin prefe-
rensseihin vastaavia laadukkaita palveluita kustan-
nustehokkaasti (Naumann 2011). Markkiname-
kanismin toiminnan kannalta on kuitenkin kes-
keistä, että informaatiota palveluiden laadusta ja 
hinnasta on saatavilla ilmaiseksi, markkinoilla 
palveluntuottajan vaihtaminen on edullista ja et-
tä tuottajien kesken tapahtuu kilpailua (Land & 
Himmelweit 2010). Näyttäisi kuitenkin siltä, että 
vanhempien on vaikeaa arvioida realistisesti palve-
lun laatua. Näin voittoa tavoitteleville yksityisille 
tuottajille syntyy kannustin tuottaa heikompilaa-
tuista varhaiskasvatusta. Tätä pidetään ongelmal-
lisena, koska lasten optimaalinen kehitys on yh-
distetty nimenomaan varhaiskasvatuksen laatuun. 
Empiirinen tutkimus näyttäisi tukevan olettamus-
ta siitä, että voittoa tavoittelemattomat varhaiskas-
vatustoimijat tuottavat parempaa laatua kuin voit-
toa tavoittelevat toimijat (Cleveland 2008).

Markkinamekanismin hyödyntämiseen varhais-
kasvatuspalveluiden järjestämisessä on yhdistetty 
myös muita haasteita. Gordon Cleveland ja 
Michael Krashinsky (2009) kritisoivat markkinoi-
den kykyä tavoittaa varhaiskasvatukseen liittyvät 
poliittiset tavoitteet. Heidän mukaansa markki-
noiden epäonnistuminen perustuu varhaiskasva-
tukseen liittyvään julkiseen etuun sekä informaa-
tion epäsymmetrisyyteen. Yleensä julkinen etu 
täyttyy, jos kuluttajat saavat kilpailullisilta mark-
kinoilta laadultaan heidän maksukykyään vastaa-
via hyödykkeitä sen määrän, johon heillä on varaa. 
Varhaiskasvatuksen kohdalla julkisen edun mu-
kaista on kuitenkin sekä varhaiskasvatuspalvelui-
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den korkea laatu että mahdollisimman suuri ”ku-
lutettu” määrä. Julkinen etu ei siis täyty, jos per-
heillä ei ole varaa tai halua hankkia korkealaatui-
sia palveluita tai kykyä arvioida palveluiden laatua. 
Lisäksi markkinamekanismin toimiminen edellyt-
tää rationaalisesti toimivia ja hyötyään maksimoi-
via kuluttajia. Käytännössä näyttää kuitenkin siltä, 
että perheet eivät ainakaan automaattisesti ole ha-
lukkaita omaksumaan heille tarjottua roolia (Moss 
2009).

Markkinoistumiseen on liitetty myös tasa-arvo-
kysymyksiä. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 
osallistumista pidetään yleisesti keskeisenä mah-
dollisuuksien tasa-arvon edistäjänä. Monissa mais-
sa yksityiset palvelut ovat kuitenkin kohtuutto-
man kalliita vähävaraisille perheille (Burger 2013). 
Näyttää siis siltä, että kaikilla vanhemmilla ei ole 
yhtäläisiä resursseja markkinoilla toimimiseen. Li-
säksi maksukykyisempien perheiden on mahdol-
lista hankkia laadukkaampia palveluita kuin hei-
kommassa taloudellisessa asemassa olevien perhei-
den (Brennan & al. 2012). Esimerkiksi Isossa-Bri-
tanniassa on saatu viitteitä siitä, että asuinalueilla, 
joilla väestön tulotaso on keskimääräistä alhaisem-
pi, on usein tarjolla heikompilaatuisia palvelui-
ta kuin hyvätuloisilla asuinalueilla (Ofsted 2008; 
Penn 2011). Hollannissa puolestaan uusia päivä-
koteja avataan mieluiten maksukykyisille asuin-
alueille (Noailly & Visser 2009). On myös esitet-
ty, että onnistuneen varhaiskasvatusvalinnan te-
keminen vaatii vanhemmilta sosiaalisia resursse-
ja, jotka ovat jakautuneet epätasaisesti eri sosio-
ekonomisten ryhmien välillä (ks. Vincent & Ball 
2006; Eika 2006). Ei siis ole yllätys, että vähäosai-
simmat lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen hy-
väosaisia lapsia harvemmin (Burger 2013). Mark-
kinoistumisen onkin nähty olevan yhteydessä li-
sääntyvään sosiaalisen kerrostumiseen (esim. Penn 
2009). Keskeisen varhaiskasvatusmarkkinoihin ta-
sa-arvon näkökulmasta kohdistetun kritiikin mu-
kaan markkinamekanismi ei varhaiskasvatuksen 
kontekstissa kykene takaamaan palvelun laatua, 
tehokkuutta tai palveluiden käytön oikeudenmu-
kaista jakautumista (Ball & Vincent 2005). Lisäk-
si palvelut ovat kalliita ja niiden saatavuus ailahte-
levaa (Lloyd & Penn 2012).

Näyttäisi kuitenkin siltä, että poliittisilla rat-
kaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, millaisiksi var-
haiskasvatusmarkkinat muotoutuvat. Wim Van 
Lancker (2017) on tutkinut varhaiskasvatuspalve-
luiden käyttöä ja palveluiden käytön tasa-arvoista 

jakautumista Euroopassa. Tulosten perusteel-
la näyttää siltä, että varhaiskasvatukseen kohdis-
tuvan julkisen kulutuksen absoluuttinen lisäämi-
nen ei suoraan vähennä palveluiden käytön epäta-
sa-arvoista jakautumista. Sen sijaan keskeistä on, 
kuinka rahat käytetään. Epätasa-arvon vähentä-
miseksi kulutuksen tulisi kohdistua palveluiden 
saatavuuden lisäämiseen laajasti eri tuloluokis-
ta tulevien perheiden lapsille. Tulosten perusteel-
la myös näyttäisi, että varhaiskasvatuspalveluiden 
käytön epätasa-arvoisuutta voidaan vähentää sekä 
tarjontaa että kysyntää tukemalla. Markkinamalli 
ei siis automaattisesti näyttäisi aiheuttavan epäta-
sa-arvoa palveluiden käytössä. Van Lanckerin ha-
vainto saa tukea Ruotsissa tapahtuneesta markki-
noistumiskehityksestä. Ruotsissa yksityinen var-
haiskasvatus on verovaroin kustannettua ja asia-
kasmaksujen suuruutta on rajoitettu, jolloin var-
haiskasvatuspalvelun valinta ei ole perheen talou-
dellisista resursseista riippuvaista (Karlsson & al. 
2013). 

Lopuksi

Tässä avauksessa olemme kuvanneet Suomessa 
varhaiskasvatusmarkkinoiden suuntaan otettuja 
askeleita sekä luoneet tiiviin katsauksen kansain-
väliseen varhaiskasvatuspalveluiden markkinois-
tumiseen liittyvään keskusteluun. Kansainvälisten 
näkökulmien esiin nostaminen on oleellista, sil-
lä globaalissa maailmassa varhaiskasvatuksen kan-
salliset ja kansainväliset kehityskulut ja keskuste-
lut kietoutuvat yhteen (ks. Paananen 2017; Penn 
2011). Toisin sanottuna ajatukset ja ideat leviä-
vät ylirajaisesti, mutta muuntuvat ja sekoittuvat 
perinteisiin kansallisella tasolla (Alasuutari 2017). 
Käytännössä kansainväliset kehityskulut seuraa-
vat usein erilaisia polkuja tiettyjen alueiden tai jo-
pa yksittäisten valtioiden sisällä (Anttonen & al. 
2003). Näin ollen myös varhaiskasvatuspalvelui-
den markkinoistuminen rakentuu jo olemassa ole-
van systeemin puitteissa ja näyttäytyy siten kon-
tekstispesifinä ja polkuriippuvaisena prosessina 
(Brennan & al. 2012; Mahon & al. 2012).

Suomessa varhaiskasvatuspalveluiden markki-
noistumista voidaan tarkastella sekä kansallisella 
että paikallisella tasolla. Kansallisella tasolla esi-
merkiksi varhaiskasvatuksen järjestämistä, yksityi-
sen varhaiskasvatuksen tukimalleja sekä varhais-
kasvatusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö luovat 
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markkinoistumiselle puitteita, mutta samalla an-
tavat kunnille vapauksia varhaiskasvatuspalvelui-
den järjestämisessä. Kunnat ovatkin käyttäneet va-
pauttaan eri tavoin esimerkiksi paikallisia tukimal-
lejaan rakentaessaan sekä yksityisiä toimijoita hou-
kutellessaan ja säädellessään. Suomeen näyttäi-
si siis kehittyneen useita erilaisia varhaiskasvatus-
markkinoita, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi 
tukimallien, yksityisen palveluntuotannon osuu-
den ja toimijoiden, julkisen säätelyn sekä yksityi-
sen ja julkisen sektorin välisen suhteen perusteella 
(vrt. Ruutiainen & al. 2018).

Tulevaisuudessa on kiinnostavaa nähdä, kuin-
ka markkinoistuminen Suomessa kehittyy ja jat-
kavatko paikalliset polut eriytymistään. Ingela 
Naumann (2011) on tarkastellut varhaiskasvatu-
palveluiden markkinoistumista ja universalisoitu-
mista rinnakkaisina kehityssuuntina. Hänen tut-
kimuksensa tukee polkuriippuvuuden olettamaa, 
sillä sen perusteella näyttäisi, että keskeistä loppu-
tuleman kannalta on, kumpi kehityssuunta ”tu-
li ensin”. Naumannin mukaan Ruotsissa markki-
noistuminen on kehittynyt jo institutionalisoitu-
neen universalistisen järjestelmän puitteissa, eikä 
ole siksi vaikuttanut merkittävästi järjestelmään 
kokonaisuudessaan. Suomessa tilanne on ollut jos-
sain määrin samanlainen kuin Ruotsissa. Subjek-
tiivinen päivähoito-oikeus, vahva julkinen sektori, 
yksityisten toimijoiden riippuvuus taloudellisista 

tuista sekä tiukka julkinen sääntely ovat luoneet 
puitteita markkinoistumiskehitykselle. Näyttäisi 
myös, kuten Juhana Vartiainen (2014) esittää, et-
tä markkinaehtoisempiin ratkaisuihin siirtyminen 
ei välttämättä tarkoita hyvinvointivaltion alasajoa. 
Sen sijaan julkisen sektorin roolin voidaan olettaa 
muuttuvan aiempaa moninaisemmaksi yksityisten 
varhaiskasvatuspalveluiden rahoittamisen, sääte-
lyn ja valvonnan myötä.

Kuntapäättäjät liittävät markkinoistumiseen 
myös tasa-arvon kysymyksiä, joista keskeiseksi 
näyttäisi nousevan perheiden yhtäläinen tulotasos-
ta riippumaton vapaus valita mieluinen varhais-
kasvatuspalvelu (Ruutiainen & al. 2018). Puhdas 
universalismin ajatus näyttäisi olevan ainakin jos-
sain määrin muuttumassa yksilön vapautta ja vas-
tuuta korostavaan suuntaan (vrt. Lloyd & Penn 
2012; Moss 2009). Vastuun lisääntyminen aset-
taa perheet uudenlaiseen asemaan. Esimerkiksi 
Ruotsissa markkinoiden avaamisen on nähty li-
sänneen perheiden moraalisia paineita. Ensinnä-
kin varhaiskasvatusvalinnan tekeminen itsessään 
koetaan velvollisuutena. Toiseksi valinnan onnis-
tumisen nähdään vanhempien vastuuna ja osana 
hyvää vanhemmuutta (Karlsson & al. 2013).

Tässä avauksessa on valotettu niitä polkuja, joita 
markkinoistuminen on Suomessa kulkenut, mutta 
tarkempaa tutkimusta aiheesta tarvitaan.



446          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):4 

KIRJALLISUUS
Adamson, Elizabeth & Brennan, Deborah: Social In-

vestment or Private Profit? Diverging Notions of 
“Investment” in Early Childhood Education and 
Care 46 (2014): 1, 47–61.

Alasuutari, Pertti: Tasavalta. Sodan jälkeisen Suomen 
kaudet ja trendit. Tampere: Vastapaino, 2017.

Anttonen, Anneli & Baldock, John & Sipilä, Jorma: 
The Young, the Old and the State: Social Care Sys-
tems in Five Industrialised Nations. Cheltenham: 
Edward Elgar, 2003.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Raitakari, Suvi: 
Matkalla muutokseen ja hyvinvointimarkkinoille? 
Janus 21 (2013): 4, 290–297.

Anttonen, Anneli & Meagher, Gabrielle: Mapping mar-
ketisation: concepts and goal, S. 13–22. Teokses-
sa Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (toim.) 
Marketisation in Nordic eldercare: a research report 
on legislation, oversight, extent and consequences. 
Stockholm Studies in Social Work 30. Stockholm: 
Stockholm University, 2013.

Ball, Stephen & Vincent, Carol: The ‘childcare cham-
pion’? New Labour, social justice and the childcare 
market. British Educational Research Journal 31 
(2005): 5, 557–570.

Brennan, Deborah & Cass, Bettina & Himmelweit, Su-
san & & Szebehely, Marta: The marketisation of 
care: Rationales and consequences in Nordic and 
liberal care regimes. Journal of European Social 
Poli cy 22 (2012): 4, 377–391. 

Burger, Kaspar: Early Childhood Care and Education 
and Equality of Opportunity. Theoretical and Em-
pirical Perspectives on Social Challenges. Wies-
baden: Springer VS, 2013.

Cleveland, Gordon: If it don’t make dollars, does that 
mean that it don’t make sense? Commercial, Non-
profit and Muncipal Child Care in the City of To-
ronto. A Report to the Children’s Services Division, 
City of Toronto, 2008. 

Cleveland, Gordon & Krashinsky, Michael: The non-
profit advantage: Producing quality in thick and 
thin childcare markets. Journal of Policy Analysis 
and Management 28 (2009): 3, 440–462.

Eika, Kari: ‘The Difficult Quality: Essays on Human 
Services with Limited Consumer Sovereignty’, PhD 
thesis. Oslo: Department of Economics, Universi-
ty of Oslo, 2006.

Kallio, Johanna: Kansalaisten asennoituminen kun-
nallisten palvelujen markkinoistumiseen vuosina 
1996–2004. Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007): 3, 
239–255.

Karlsson, Marie & Löfdahl, Annica & Pérez Prieto, 
Héctor: Morality in parents’ stories of preschool 
choice: narrating identity positions of good parent-
ing. British Journal of Sociology of Education 34 
(2013) 2, 208–224

Karvi: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Info-
graafi yksityisen varhaiskasvatuksen määristä Suo-
messa, 2017. https://karvi.fi/varhaiskasvatus/info-
graafi-yksityisen-varhaiskasvatuksen-maarista-suo-
messa/ (luettu 12.3.2018)

Kurttila, Tuomas: Business pois päiväkodeista. Lap-

siasiavaltuutetun blogi. http://blogi.lapsiasia.
fi/2017/09/business-pois-paivakodeista.html (luet-
tu 14.4.2018)

Kuusinen-James, Kirsi & Seppänen, Marjaana: Ikään-
tyvät palvelusetelin käyttäjät valintatilanteessa: ku-
luttajia vai näennäiskuluttajia? Janus 21 (2013): 4, 
314–329.

Lahtinen, Jarkko & Selkee, Johanna: Varhaiskasvatus-
kyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli. 
Helsinki: Kuntaliitto, 2016.

Land, Hilary & Himmelweit, Susan: Who Cares: Who 
Pays. London: UNISON, 2010.

Lloyd, Eva & Penn, Helen: Childcare Markets: Can 
They Deliver an Equitable Service? Bristol: The 
Policy Press, 2012.

Mahon, Rianne: After Neo-Liberalism? Global Social 
Policy 10 (2010): 2, 172–192.

Mahon, Rianne & Anttonen, Anneli & Bergqvist, 
Christina & Brennan, Deborah & Hobson, Bar-
bara: Convergent care regimes? Childcare arrange-
ments in Australia, Canada, Finland and Sweden 22 
(4) 2012, 419–431.

Morel, Nathalie & Palier, Bruno & Palme, Joakim: Be-
yond the welfare state as we knew it? P. 1–32. In 
N. Morel & B. Palier, & J. Palme (eds.): Towards a 
social investment welfare state? Ideas, policies and 
challenges. Bristol: The Policy Press, 2012.

Moss, Peter: There are alternatives! Markets and dem-
ocratic experimentalism in early childhood educa-
tion and care. Working Paper No. 53. The Hague, 
The Netherlands: Bernard van Leer Foundation 
and Bertelsmann Stiftung, 2009.

Moss, Peter & Dahlberg, Gunilla & Olsson, Liselott 
Mariett & Vandenbroeck, Michel: Why contest 
early childhood. http:/www.routledge.com/educa-
tion/posts/10150?utm_source=shared_link&utm_ 
medium=post&utm_campaign=160701429 (luet-
tu 20.3.2018)

Mänttäri-van der Kuip, Maija: Julkinen sosiaalityö 
markkinoistumisen armoilla? Yhteiskuntapolitiik-
ka 78 (2013): 1, 5–19.

Naumann, Ingela: Towards the marketization of ear-
ly childhood education and care? Recent develop-
ments in Sweden and the United Kingdom. Nordic 
Journal of Social Research 2 (2011), 1–17.

Noailly, Joëlle & Visser, Sabine. “The Impact of Mar-
ket Forces on Child Care Provision: Insights from 
the 2005 Child Care Act in the Netherlands.” Jour-
nal of European Social Policy 38 (2009), 477–498.

Ofsted: Early Years: Leading to Excellence. A Review 
of Childcare and Education Provision 2005–2008. 
London: Office for Standards in Education, 2008.

Paananen, Maiju: Imaginaries of Early Childhood Edu-
cation Societal roles of early childhood education in 
a transnational era of accountability. Helsinki: Uni-
versity of Helsinki, 2017.

Penn, Helen: Gambling on the Market: The Role of 
For-Profit Provision in Early Childhood Education 
and Care. Journal of Early Childhood Research 9 
(2011): 2, 150–161

Penn, Helen: Travelling policies and global buzzwords: 



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):4          447

How international non-governmental organi-
zations and charities spread the word about ear-
ly childhood in the global South. Childhood 18 
(2011): 1, 94–113.

Penn, Helen: International Perspectives on Quality in 
Mixed Economies of Childcare 207 (2009): 1, 83–
89.

Pihlaja, Päivi & Neitola, Marita: Varhaiserityiskasvatus 
muuttuvassa varhaiskasvatuksen kentässä. Kasvatus 
& Aika 11 (2017): 3, 70–91.

Riitakorpi, Julia & Alila, Kirsi & Kahiluoto, Tarja: Var-
haiskasvatuksen yksityiset palvelut. Valtakunnalli-
nen selvitys 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2017:3. Helsinki: Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, 2017.

Ruutiainen, Ville & Alasuutari, Maarit & Karila, Kirs-
ti: Marketisation of Finnish ECEC (ei julkaistu).

Saari, Juho: Hyvinvointivaltio markkinayhteiskunnas-
sa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017): 4, 479–485.

Seppänen, Piia & Rinne, Risto & Sairanen, Virve: Suo-
malaisen yhtenäiskoulun eriytyvät koulutiet. Op-
pilasvalikointi perusopetuksessa, esimerkkinä Tu-

run koulumarkkinat. Yhteiskuntapolitiikka 77 
(2012):1, 16–33.

Säkkinen, Salla & Kuoppala, Tuula: Varhaiskasvatus 
2016. THL:n tilastoraporttitti 29/2017.

Van Lancker, Wim: Reducing Inequality in Childcare 
Service Use across European Countries: What (if 
any) Is the role of Social Spending? Social Policy & 
Administration 52 (2017): 1, 271–292.

Varjo, Janne & Kalalahti, Mira: Koulumarkkinoiden 
valjastajat. Kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnal-
linen hinta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016): 6, 
644–654.

Vartiainen, Juhana: Hyvinvointivaltio ja markkina-
talous. Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014): 3, 328–
336.

Vincent, Carol & Ball, Stephen: Childcare, choice and 
class practices. Abingdon, Oxon: Routledge, 2006.

Välimäki, Anna-Leena & Rauhala, Pirkko-Liisa: Lasten 
päivähoidon taipuminen yhteiskunnallisiin mur-
roksiin Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 65 (2000): 
5, 387–405.


