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Lukijalle

Tämä raportti on osa sosiaalihuoltolain väliaikaiseen muutokseen liittyvää päivähoidon kunta-
hallinnon seurantaa. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentin mukaan ”sosiaalihuollon 
toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa 
laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii 
yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin”. Päivähoidon tuli siis kuulua saman 
lautakunnan piiriin kuin muukin sosiaaliala. 

Vuosille 2003−2008 säädettiin väliaikainen sosiaalihuoltolain kokeilu, joka kuitenkin keskey-
tyi vuoden 2006 lopussa ja kokeilutilanne muuttui pysyväksi vuoden 2007 alusta lähtien. Tämä 
raportti kuvaa päivähoidon kuntahallinnon prosessin syksystä 2003 alkuvuoteen 2007.

Tämän selvityksen taustalla on asiantuntijaryhmä, jonka kanssa muotoiltiin kunnille osoitettu 
sähköisenä toteutettu kyselylomake. Asiantuntijaryhmä on myös kommentoinut raportin tekstiä. 
Asiantuntijaryhmään kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Olli Kerola, neu-
votteleva virkamies Kari Ilmonen, ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, Kuntaliitosta erityisasiantuntija 
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Stakesista ylijohtaja Matti Heikkilä, kehittämispäällikkö Anna-
Leena Välimäki, erikoissuunnittelija Päivi Lindberg ja suunnittelija Hanna Harju. Kaksi korkea-
kouluharjoittelijaa Tarja Ojanen ja Kati Hostikka Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitokselta ovat osallistuneet raportin työstämiseen. Raportin tekstistä vastaavat kirjoittajat.
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Tiivistelmä

Hanna Harju, Päivi Lindberg, Anna-Leena Välimäki. Päivähoidon hallinto kunnissa 2006. Stakes, 
Raportteja 9/2007. Helsinki 2007. 57 sivua, hinta 16 €. ISBN 978-951-33-1964-9

Raportti on osa Sosiaalihuoltolain väliaikaiseen muutokseen liittyvää päivähoidon kuntahallinnon 
seurantaa. Vuosille 2003−2008 säädettiin väliaikainen Sosiaalihuoltolain kokeilu. Tämän mukaan 
kunta voi itse päättää mikä monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa 
laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa kunnalle säädetyistä 
tehtävistä. Sosiaalihuoltolain kokeilu keskeytyi vuoden 2006 lopussa ja kokeilutilanne muuttui 
pysyväksi vuoden 2007 alusta lähtien.

Stakes ja Kuntaliitto ovat seuranneet päivähoidon hallinnon tilannetta kuntakohtaisena 
tietokantana ja raportin luvussa kaksi kuvataan tätä prosessia syksystä 2003 alkuvuoteen 2007. 
Kevääseen 2007 mennessä hallinnon muutoksen on tehnyt 47 kuntaa. Tämä on 11,7 prosenttia 
Manner-Suomen kunnista (N = 401). Päivähoidon kuntahallinto oli keväällä 2007 edelleen so-
siaali- ja terveystoimen alaisuudessa 354 kunnassa. 

Stakes toteutti kesällä 2006 Päivähoidon kuntahallinnon -kyselyn, joka osoitettiin kaikille 
Manner-Suomen kunnille. Kyselyn avulla selvitettiin päivähoidon hallinnollista tilannetta ja 
toimivuutta kunnissa. Kyselyyn vastasi 365 kuntaa eli 87,7 prosenttia Manner-Suomen kunnista 
vuonna 2006 (N = 416). Kyselyyn vastaajina olivat pääosin kuntien päivähoidon johtajat. Luvuissa 
3−5 kuvataan kyselyn tuloksia sekä kaikkien vastanneiden kuntien osalta että erityisesti hallinnon 
muutoksen tehneiden kuntien osalta. 

Raportin luvuissa yksi ja kuusi sijoitetaan päivähoidon hallinnon keskustelu lähihistorial-
liseen taustaansa sekä pohditaan päivähoidon hallintoa tulossa olevaa kunta- ja palveluraken-
nemuutosta ajatellen.

Julkaisu antaa sekä luottamushenkilöille että viranhaltijoille tietoa valtakunnallisesti kuntien 
päivähoidon hallinnosta kokeilussa, jossa kunnilla on ollut mahdollisuus sijoittaa päivähoidon 
hallinto haluamallaan tavalla.  

Asiasanat: Päivähoidon hallinto, päivähoito, varhaiskasvatus
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1 JOHDANTO

Ensimmäinen vaihe: Keskustelu päivähoidon hallinnosta käynnistyy

Päivähoidon hallinnollinen paikka kunnassa on ollut pitkään keskustelun alaisena. Se käynnistyi 
jo vapaakuntakokeilun aikana 1980-luvun lopulla, jolloin kunnissa laajasti arvioitiin kuntahal-
linnointia ja tehtiin erilaisia mittavia muutoksia. 

Vapaakuntakokeilun aikaan 1980-luvun lopussa elettiin toiveikasta palvelujen parantamisen 
aikaa. Taloudelliset säästöt eivät olleet tuolloin kehittämistyön ytimenä, joskin oletettiin, että palve-
luita kehittämällä syntyy myös taloudellista säästöä. Hallinnon kehittäminen kohdentui yksittäisiin 
kuntiin. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö tai yhdentyminen ei ollut vielä ajankohtaista.

Vapaakuntakokeiluun liittyi myös erillinen päivähoidon kehittämishanke vuosina 1990−1991. 
Siinä 18 kuntaa käynnisti monimuotoista ja tuolloin ennakkoluulotonta päivähoidon kehittämistä. 
Kehittämisen painopisteenä oli hallinnollisen päätöksenteon ja taloudellisen vastuun saaminen 
lähemmäksi toimintaa. Tavoitteena oli yleensä hallinnoinnin keventäminen, desentralisointi. 
Vapaakuntakokeilussa niin kuin päivähoidonkin omassa hankkeessa oli myös tavoitteena kehit-
tää asiakkaan osallistumista. Tuolloin puhuttiin myös käyttäjädemokratiasta. Niin päivähoidon 
kuntahankkeissa kuin yleisemmin vapaakuntakokeilussa koettiin, että tämä tärkeäksi esitetty 
kehittämisalue jäi tavoitettaan vähäisemmäksi. (Välimäki, 1993.) 

1990-luvun alun taloudellinen lama vyöryi sitten nopeasti, leikkasi ja lamaannutti tehok-
kaasti kunnissa käynnistynyttä kehittämistyötä. Näin tapahtui ainakin päivähoitoa kehittäneissä 
vapaakuntakokeilun kunnissa. Vapaakuntakokeiluun liittyen jotkut kunnat kuten Kerava ja Imatra 
siirsivät päivähoidon opetustoimen yhteyteen 1990-luvun alussa. (Välimäki, 1993.) 

Toinen vaihe: Työryhmät linjasivat päivähoidon kuntahallintoa

Seuraavan kerran päivähoidon hallinnointia käsiteltiin 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa kahdessa 
työryhmässä.

Vuosina 1997–1999 toiminut sosiaali- ja terveysministeriön asettama Varhaiskasvatustyöryh-
mä otti kantaa päivähoidon hallinnolliseen sijoittumiseen sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti. 
Asia ei ollut varsinaisesti työryhmän toimeksiannossa, jossa todettiin ”työryhmän tehtävänä olevan 
tarkastella varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista asemaa ja tehtävää. Työryhmän tuli laatia ehdotus 
lasten päivähoidon sisällön ja laadun kehittämisestä, tarkastella päivähoidon toimintamuotoja ja 
yhteistyötarpeita, tarkastella päivähoidon tehtävää syrjäytymisvaarassa olevien perheiden ja lasten 
tarpeiden näkökulmasta sekä tehdä mahdolliset lainsäädännölliset muutosesitykset”. Työryhmä 
käsitteli kuitenkin päivähoidon hallintoa laajahkosti ja esitti päivähoidon sekä 6-vuotiaiden esi-
opetuksen sijoittamista valtakunnan hallinnossa opetusministeriön alaisuuteen. Työryhmä esitti 
myös kunnille suurempaa vapautta järjestää päivähoidon hallinto paikallisesti. (STM, 1999.) 

Varhaiskasvatustyöryhmän työskentely sijoittui ajankohtaan, jossa 6-vuotiaiden esiopetus-
uudistuksen puitteet olivat vielä epäselviä. Kaikille 6-vuotiaille tarkoitettu esiopetus käynnistyi 
sitten säädöstasolla vuoden 1999 lopussa ja toimeenpanon osalta syksyllä 2000 (OPM 2000).

Vuonna 2000 sosiaali- ja terveysministeriö asetti erillisen työryhmän selvittämään lasten 
päivähoidon kuntatason hallinnon järjestämisvaihtoehtojen lisäämistä. Työryhmä esitti muutetta-
vaksi sosiaalihuoltolakia, lasten päivähoidosta annettua lakia sekä lasten kotihoidon ja yksityisen 
hoidon tuesta annettua lakia siten, että kunta saisi päättää, minkä monijäsenisen toimielimen 
hoidettavaksi lasten päivähoidon sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinto kunnassa 
annettaisiin. Päivähoito sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki säilyisivät sosiaalipalvelu-
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na, joiden lainsäädännöllinen, rahoituksellinen sekä muu ohjaus ja valvonta kuuluisivat edelleen 
sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. (STM, 2000). 

Seuraavana vuonna (2001) annettiin hallituksen esitys (HE 124/2001), joka linjasi päi-
vähoidon kuntatason hallintoa työryhmän esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksessä laiksi 
sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi ehdotettiin muutettavaksi 
sosiaalihuoltolakia, lasten päivähoidosta annettua sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annettua lakia (HE 124/2001). 

Esityksen mukaan kunta saisi päättää, minkä monijäsenisen toimielimen hoidettavaksi lasten 
päivähoidon sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinto kunnassa annettaisiin. Päivähoito, 
lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki1 tuli säilyttää kokonaisuutena eli sijoittaa saman 
lautakunnan alle. Päivähoito säilyisi edelleen sosiaalipalveluina, joiden lainsäädännöllinen, rahoi-
tuksellinen sekä muu ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. 

Hallitus edellytti, että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa ja antaa valtioneuvostolle esityksen 
siitä, millaisia vaikutuksia päivähoidossa hallinnon uudelleenjärjestelyt ovat aiheuttaneet toimin-
takulttuurille erityisesti sosiaali- ja perhepoliittisesta sekä varhaiskasvatuksellisesta näkökulmasta 
sekä miten muutos on vaikuttanut henkilöstön asemaan. 

Kolmas vaihe: Väliaikainen lainsäädäntö 

Hallituksen esitys hyväksyttiin valtioneuvostossa sisällöllisesti, mutta siitä poiketen säädettiin sen 
toteuttaminen määräaikaisena kokeilulakina, jolla mahdollistettiin väliaikaiset muutokset sosi-
aalihuoltolain 6 §:n, lasten päivähoidosta annetun lain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain 16 §:ään. Kokeilulaki säädettiin ajalle 1.8.2003–31.7.2008.

Sosiaalihuoltolain väliaikaisen muutoksen jälkeen kunta voi itse päättää mikä monijäseninen 
toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yk-
sityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) kunnalle säädetyistä tehtävistä. Lainmuutos 
ei edellyttänyt asian käsittelyä tilanteen säilyessä ennallaan ja lakia sovellettaessa todettiin, että 
valtakunnallinen ohjaus säilyy kuntatason hallinnonalasta riippumatta sosiaali- ja terveysminis-
teriön alaisuudessa. 

Hallituksen esitykseen liitettiin valtioneuvoston yleisistunnossa lausuma lain vaikutusten 
seurannasta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä StVM 49/2002 valiokunta yhtyi val-
tioneuvoston lausumaan ja katsoo, että seurannan pohjalta voitaisiin arvioida lainsäädännön 
tarpeellisuutta jatkossa. Valiokunta piti välttämättömänä että hyväksyttävään väliaikaiseen 
lainsäädäntöratkaisuun liitetään seuranta- ja arviointitutkimus, jotta hallinnollisen ratkaisun 
vaikutukset pystytään kattavasti selvittämään. 

STM:n ja Stakesin välisessä tulossopimuksessa on vuosittain 2004−2007 todettu, että Stakes 
seuraa ja arvioi päivähoidon, kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen hallinnointia kunnissa 
ja siihen liittyvien ratkaisujen vaikutuksia. Tähän liittyen Stakes on ylläpitänyt vuodesta 2004 
lähtien päivähoidon hallinnosta kuntakohtaista tietokantaa yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. 
Lisäksi Stakes on yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kerännyt tapauskohtaista tietoa hallinnonala-
kokeiluun liittyen. Tässä raportissa kuvattu Stakesin toteuttama kaikille kunnille kohdennettu 
kysely kuntien päivähoidon hallinnosta on myös osa väliaikaisen sosiaalihuoltolain seurantaan 
liittyvää tehtävää. 

 1 Jatkossa käytetään lasten päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnosta pelkästään päivähoidon hallinto. 
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Neljäs vaihe: Kunta voi itse päättää päivähoidon toimielimensä

Sosiaalihuoltolain väliaikainen muutos kumoutui suunniteltua aikaisemmin eli jo 31.12.2006. 
Sosiaalihuoltolain, Kansanterveyslain sekä lasten päivähoidosta annettujen lakien uudet hallin-
nointia koskevat muutokset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2007. (HE 235/2006.)

Uuden lain mukaan vastuu sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista 
tehtävistä voidaan jakaa kunnissa yhdelle tai useammalle kunnan määräämälle monijäseniselle 
toimielimelle. Tämä mahdollistaa uudenlaisten sosiaali- ja terveysmallien toteuttamisen kuntata-
solla. Lait eivät edelleenkään velvoita kuntia muuttamaan nykyistä toimielinjakoa, eivätkä muuta 
kuntien velvollisuuksia järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaalleen. Päivähoidon hallintoa 
koskeva väliaikainen lainsäädäntö tuli näin pysyväksi. Kunta voi itse päättää mikä monijäseninen 
toimielin huolehtii lapsen päivähoidosta annetusta laissa kunnille säädetyistä tehtävistä. Lasten 
kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen ei tarvitse olla samassa lautakunnassa kuin päivähoi-
to. Lasten päivähoidon ohjaus säilyy edelleen valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnon alalla. (Ks. Lasten päivähoidon hallintoa koskevat lainkohdat2)

Keskustelu jatkuu 

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut palvelurakenneuudistus ja sitä säätelevä puitelaki3 antaa 
nimensä mukaisesti kunnille puitteet kunta- ja palvelurakenteita muutettaessa. Kunnilla on nyt 
sitäkin kautta laajat mahdollisuudet kehittää palveluidensa tuotantotapoja ja niiden organisointia. 
Vasta lähivuodet näyttävät, miten päivähoidon hallinto tulee sijoittumaan näissä muuttuneissa 
rakenteissa. Joka tapauksessa uskaltaa ennustaa, että lähivuosina päivähoidon hallinnolliset 
ratkaisut kunnissa tulevat olemaan toisiinsa nähden hyvinkin erilaisia. Valtakunnallisesti tulee 
olemaan haasteellista ohjata ja valvoa päivähoidon toteutumista heterogeenisesti hallinnoidussa 
kuntakentässä.

Päivähoidon hallinnon sijoittuminen kunnassa on ollut viime vuosina erityisesti muutami-
en ammattijärjestöjen mielenkiinnon kohteena. Lähinnä Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) ja 
Lastentarhanopettajaliitto ovat nähneet edunvalvonnallisena näkökulmana sen, että päivähoito 
on opetustoimen yhteydessä ja lastentarhanopettajat opettajuuden yhteydessä. (Kohti varhais-
kasvatuksen…, 2006). 

 Keskustelu päivähoidon hallinnosta tulee jatkumaan lähivuosina myös hallitusohjelmaan 
(2007−2011) sisällytettynä, jossa todetaan, että ”päivähoidon asema hallinnossa selvitetään”.

 2 Sosiaalihuoltolaki 710/1982, 6 §:n 1. momentti. Laki lasten päivähoidosta 36/1973, 11 §:n 3. momentti.

 3 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007. Laki kuntajjakolain muuttamisesta 2007, HE 155/2006.
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2 PÄIVÄHOIDON HALLINNON TILANNE KUNNISSA    
 KEVÄÄSTÄ 2004 KEVÄÄSEEN 2007 TIETOKANTANA

Kevääseen 2007 mennessä hallinnon muutoksen on tehnyt 47 kuntaa. Tämä on 11,7 prosenttia 
Suomen kunnista. Päivähoidossa olevista 1–6-vuotiaista lapsista 20,2 prosenttia asuu hallinnon 
muutoksen tehneessä kunnassa.

Sosiaalihuoltolain 6 §:n väliaikainen muutoksen johdosta Kuntaliiton ja Stakesin toimesta toteu-
tettiin kuntien päivähoidon hallinnon seurantaan liittyen ensimmäinen tilanneselvitys keväällä 
2004. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella varhaiskasvatuksen verkkopalvelu Varttuassa ja 
se kohdennettiin kaikille kunnille (N = 428). Ahvenanmaa (N = 16) ei ollut mukana kyselyssä. 
Kyselyyn vastaajina olivat esimerkiksi kuntien sosiaalijohtajat ja päivähoidon johtajat. Kyselyn 
tuottamien tietojen pohjalta toteutettiin Varttuaan hallinnonalatietokanta loppuvuodesta 2004. 
Tietokannassa olivat seuraavat kunnan tiedot: kunnan nimi, kunnan koko, lautakunnan nimi, 
lautakunnan luokitus (sosiaalitoimi, opetustoimi ja muu) ja huomautuksia, johon lisättiin tar-
peellista täydentävää tietoa. Kyselyn yhteydessä kuntia pyydettiin jatkossa tiedottamaan hallinnon 
muutokset Kuntaliitolle, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla.

Vuoden 2004 lopussa tietokannassa oli tiedot kaikista 429 kunnasta. 416 kunnassa (97 
prosenttia) päivähoidon tehtävistä huolehti edelleen sosiaalitoimen lautakunta ja 11 kunnassa 
(2,5 prosenttia) hallinto oli muutettu opetustoimen lautakunnan alaisuuteen. Kaksi kuntaa (0,5 
prosenttia) luokiteltiin ryhmään ”muu” kuuluvaksi (ks. kuvio 1). Lainmuutoksen ensimmäi-
sen vuoden voimassaoloaikana kahdeksan kuntaa (Askainen, Kaarina, Kemi, Kouvola, Lohja, 
Rautalampi, Rautjärvi ja Vaasa) siirsivät päivähoidon hallinnon opetustoimeen. Kaksi kuntaa 
luokiteltiin ryhmään ”muu”: Lapinlahdessa päivähoitoasioista huolehtii yhdistetty sosiaali-, 
terveys- ja sivistystoimi ja Velkualla kunnanhallitus. Kaikkiaan 40 kuntaa ilmoitti käsittelevänsä 
päivähoidon hallinnon mahdollista muutosta ja 36 kuntaa ilmoitti, että kunnassa oli tehty päätös 
päivähoidon tehtävien pysymisestä sosiaalitoimessa. 
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KuvIO 1. Päivähoidon hallinto kunnissa 2004−2007 Stakesin ja Kuntaliiton tietokannan mukaan. "uusi lautakunta" -ryhmä 
lisättiin 2005. Espoo lasketaan kahdeksi kunnaksi, koska Espoon suomenkielinen päivähoito kuuluu sosiaalitoimeen ja 
Espoon ruotsinkielinen päivähoito kuuluu opetustoimeen.
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Vuonna 2005 tietokantaa muutettiin niin, että kunnat pystyivät itse päivittämään tietonsa tie-
tokantaan. Samalla tietokantaan lisättiin ”Uusi lautakunta” -ryhmä, koska muutamien kuntien 
edustajat kokivat, että he eivät olleet siirtäneet päivähoidon hallintoa opetustoimeen vaan muo-
dostaneet kokonaan uuden lautakunnan. 
• Ryhmään "Sosiaalitoimen lautakunta" kuuluvat kunnat, joissa tilanne on säilynyt lain muu-

toksen jälkeen ennallaan ja päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalilautakunta, sosiaali- ja 
terveyslautakunta tai perusturvalautakunta tms. 

• Ryhmään "Opetustoimen lautakunta" kuuluvat kunnat, joissa varhaiskasvatus on muutettu 
jo olemassa olevaan opetus- tai sivistyslautakuntaan tms. 

• Ryhmään "Uusi lautakunta" kuuluvat kunnat, joissa on muodostettu kokonaan uusi lauta-
kunta, jossa huolehditaan mm. päivähoidon ja perusopetuksen tehtävistä. Näitä kuntia ovat 
esimerkiksi Kerava, Tampere ja Vaasa. 

• Ryhmään "Muu" kuuluu kuntia, joissa kunnanhallitus huolehtii päivähoidon tehtävistä esim. 
Paltamo, Ristijärvi ja Velkua. 

Vuonna 2005 kaikki 417 kuntaa olivat päivittäneet tietonsa tietokantaan. 386 kunnassa (92,6 
prosenttia) päivähoidon tehtävistä huolehti sosiaalitoimen lautakunta. 22 kunnassa (5,3 pro-
senttia) päivähoidon tehtävät oli muutettu opetustoimen lautakuntaan. Kuudessa (6) kunnassa 
(1,4 prosenttia) on muodostettu kokonaan uusi lautakunta. Kolme (3) kuntaa (0,7 prosenttia) 
luokitellaan ryhmään muu kuuluvaksi. 17 kuntaa teki hallinnon muutoksen vuonna 2005. Kirk-
konummi, Lahti, Lappeenranta, Liperi, Pietarsaari, Porvoo, Rantsila, Rääkkylä ja Tammisaari 
muuttivat päivähoidon opetustoimeen. Kainuun hallintokokeilun4 (alkaen 1.1.2005) myötä 
opetustoimeen siirtyivät Hyrynsalmi, Kuhmo, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Suomussalmi ja 
Vuolijoki. Tampere perusti kasvatus- ja opetuslautakunnan uuden toimintamallin tilaaja–tuot-
taja-periaatteen mukaisesti. 

Vuonna 2006 tietokannassa oli tiedot kaikista 416 kunnasta. 372 kunnassa (89,4 prosenttia) 
päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalitoimen lautakunta. 32 kunnassa (7,7 prosenttia) päivähoi-
don tehtävät oli muutettu opetustoimen lautakuntaan. Yhdeksässä (9) kunnassa (2,2 prosenttia) 
oli muodostettu kokonaan uusi lautakunta. Kolmessa (3) kunnassa (0,7 prosenttia) kunnanhallitus 
huolehtii päivähoidon tehtävistä. (Ks. kuvio 1). Vuonna 2006 kolmetoista (13) kuntaa (Evijärvi, 
Kaavi, Karkkila, Kempele, Kokemäki, Laihia, Mäntyharju, Nokia, Noormarkku, Nummi-Pusula, 
Sipoo, Valkeakoski ja Vimpeli) siirsivät päivähoidon tehtävät opetustoimeen. Liitteestä 4 käy ilmi 
hallinnon muutoksen tehneiden kuntien asukasmäärät, 1–6-vuotiaat lapset päivähoidossa sekä 
vuosi jolloin hallinnonmuutos on tapahtunut. Nämä kunnat ovat mukana kyselyssä. 

Kunnista, joissa päivähoidon hallinto on opetustoimen tai uuden lautakunnan alla vuonna 
2006, neljätoista (14) sijaitsee Etelä-Suomen läänissä. Kaksitoista (12) näistä kunnista on Län-
si-Suomen ja viisi (5) Itä-Suomen läänissä. Oulun läänissä kunnista on yhdeksän (9) ja Lapin 
läänissä yksi (1). Kainuun hallintokokeilu on vaikuttanut Oulun läänin kuntien siirtymiseen 
opetustoimeen. (Ks. kuvio 2, s. 14.)

 4 Kainuun hallintokokeilu -lain (343/2003) mukaan maakunta huolehtii pääosista ennen kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja tervey-

denhuollon sekä osin opetustoimen tehtävistä. 
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KUVIO 2. Kunnat, joissa päivähoidon hallinto opetustoimessa syksyllä 2006
Copyright SPSS-Finland

Vuonna 2007 tietokannassa oli tiedot kaikista 4015 Manner-Suomen kunnasta. 351 kunnassa 
(87,5 prosenttia) päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalitoimen lautakunta. 38 kunnassa (9,5 
prosenttia) päivähoidon tehtävät on muutettu opetustoimen lautakuntaan. Yhdeksässä kunnas-
sa (2,2 prosenttia) on muodostettu kokonaan uusi lautakunta. Kolme kuntaa (0,7 prosenttia) 
luokitellaan ryhmään ”Muu” kuuluvaksi (ks. kuvio 1). Vuoden 2007 alussa opetustoimeen siirtyi 
ainakin seitsemän (7) kuntaa: Asikkala, Hartola, Nastola, Orimattila, Outokumpu, Parikkala ja 
Savonlinna. Hailuodon päivähoito siirtyy opetustoimeen vuonna 2008. 

Kuviossa 3 on hallinnon muutoksen tehneet kunnat vuosittain. Jo ennen lainmuutosta kaksi 
kuntaa Imatra (1996) ja Kerava (1997) sekä Espoon ruotsinkielinen osa (1999) olivat siirtäneet 
päivähoidon hallinnointitehtävät opetustoimeen. Näiden kuntien osalta hallinnonalan muutos 
liittyi silloiseen vapaakuntakokeiluun. Kuviossa näkyy, että eniten hallinnon muutoksia tapahtui 
vuonna 2005 (17 muutosta).

 5 Espoo on laskettu edelleen kahdeksi kunnaksi, koska Espoon suomenkielinen päivähoito kuuluu sosiaalitoimeen ja Espoon ruot-

sinkielinen päivähoito kuuluu opetustoimeen.
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KUVIO 3. Päivähoidon hallinnon muutoksen tehneet kunnat vuosittain 

Vuoden 2007 alkuun mennessä hallinnon muutoksen on tehnyt 47 kuntaa. Tämä on 11,7 pro-
senttia Suomen kunnista. Päivähoidossa olevista 1–6-vuotiaista lapsista (182 460) asuu hallinnon 
muutoksen tehneessä kunnassa 20,2 prosenttia (36 940 lasta).6

 6 Lasten lukumäärä Stakesin Sotka.net.
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3 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – TULOKSET   
 KAIKKIEN KUNTIEN OSALTA

Stakes teki päivähoidon hallinnon muutosta koskeva kyselyn vuonna 2006. Sähköinen kysely-
lomake lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Vastausaika oli 15.6.−8.9.2006. Kyselyyn 
vastasi 365 kuntaa eli 87,7 prosenttia kaikista Suomen kunnista. Kaikki hallinnonalaa vaihtaneet 
41 kuntaa vastasivat kyselyyn. Kyselyn vastaajina olivat pääosin kuntien päivähoidon johtajat. 
Kyselyn avulla selvitettiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona päivähoidon hallinnollista 
toimivuutta kunnissa. Tarkoituksena oli selvittää kokeilusta saatuja kokemuksia ja ohjausjärjes-
telmän toimivuutta eri hallintomalleissa sekä miten yhteistyö toteutuu yleensä sekä erityisesti 
lastensuojelun palveluja ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidossa.

Kyselyä laadittaessa otettiin huomioon eduskunnan ja keskeisten valiokuntien esittämät 
toivomukset hallinnonalatilanteen arvioimiseksi. Lomake laadittiin yhteistyössä Kuntaliiton sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Osa kysymyksistä kohdennettiin kaikille kunnille. Näitä 
vastauksia käsitellään tässä luvussa. Osa kysymyksistä kohdennettiin pelkästään muutoksen 
tehneille kunnille ja niitä koskevia vastauksia käsitellään luvussa neljä. Avoimet vastaukset on 
sisällöllisesti analysoitu ja niistä on kysymysten yhteydessä esitetty vastaajaryhmien näkökulmasta 
tyypilliset vastaukset.

Lasten päivähoidon hallinto kyselyyn vastanneissa kunnissa

Kyselyyn vastasi 365 kuntaa ja vastausprosentti oli 87,7. Kunnista, joissa päivähoidon hallinnosta vas-
taava toimielin oli sosiaalitoimen lautakunta, 321 vastasi kyselyyn. Kaikki hallinnonalaa vaihtaneet 41 
kuntaa vastasivat kyselyyn. Näissä kunnissa vuonna 2006 oli yhteensä noin 34 600 lasta päivähoidossa. Se 
on 19 prosenttia kaikista Suomessa hoidettavista 1−6-vuotiaista lapsista. Sosiaalitoimen hallinnonalal-
la on 81 prosenttia päivähoidossa olevista 1−6-vuotiaista lapsista ja lapsimääränä sen on 182 460 lasta. 

Niistä kunnista, joissa lasten päivähoidon hallinnosta vastaava toimielin oli sosiaalitoimen lau-
takunta, yhteensä 321 (87,9 prosenttia) kuntaa vastasi kyselyyn. Kaikki hallinnonalaa vaihtaneet 
41 kuntaa vastasivat kyselyyn. Ryhmään ”opetustoimen lautakunta” kuuluu 32 (8,8 prosenttia) 
kuntaa ja ryhmään ”uusi lautakunta” kuuluu 9 (2,5 prosenttia) kuntaa. Ryhmään ”uusi lauta-
kunta” kuuluvat kunnat, joissa on muodostettu kokonaan uusi lautakunta, jossa huolehditaan 
mm. päivähoidon ja perusopetuksen tehtävistä. Lisäksi kyselyyn vastasi kolme (3) (0,8 prosenttia) 
kuntaa, joissa kunnanhallitus huolehtii päivähoidon tehtävistä. (Ks. kuvio 4.)

Vastanneista kunnista, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, suuria oli 
seitsemän (7), keskisuuria 67 ja pieniä 250. Kunnista, joissa päivähoidon hallinto on opetustoimen 
tai uuden lautakunnan alla vastasivat kaikki. Näistä kunnista suuria oli kolme (3), keskisuuria 21 
ja pieniä seitsemäntoista (17)7 (ks. liite 3).

Hallinnon muutoksen tehneissä kunnissa oli yhteensä noin 34 600 lasta päivähoidossa. Se 
on 19 prosenttia kaikista Suomessa hoidettavista 1–6-vuotiaista lapsista (Stakesin SOTKAnet 
2007). (Ks. liite 4.)

 

 7 Pienissä kunnissa on alle 10 000 asukasta, keskisuurissa kunnissa 10 000–75 000 asukasta ja suurissa kunnissa yli 75 000 asukasta.
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KuvIO 4. Lasten päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnosta vastaava toimielin 
Stakesin Päivähoidon hallinnon kyselyn 2006 mukaan

Kuntien suunnitellut päivähoidon hallinnon muutokset

Kyselyyn vastanneista kunnista 82 (22,8 prosenttia) on keskustellut mahdollisesta päivähoidon 
hallinnon muutoksesta tulevaisuudessa. Näistä 60 kunnassa oli keskusteltu tai perustettu työryhmä 
selvittämään päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnon siirtämistä ja 22 kunnassa 
muutoksen kohteena on suurempi kunnallinen muutos, esimerkiksi kuntaliitos. 

Mahdollisista suunnitteilla olevista päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnol-
lisista muutoksista 278 (77,2 prosenttia) vastaajaa ilmoitti, ettei muutoksia ole suunnitteilla ja 82 
(22,8 prosenttia) vastaajaa ilmoitti mahdollisista muutoksista. Näistä kunnista 60 kunnassa oli 
keskusteltu tai perustettu työryhmä selvittämään päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon 
tuen hallinnon siirtämistä ja 22 kunnassa muutoksen kohteena on suurempi kunnallinen muutos, 
esimerkiksi kuntaliitos. 

Kunnissa, joissa päivähoito oli jo muutettu, vastaajia oli kolme (3). Suunnitteilla olevana 
muutoksena näissä kunnissa oli mahdollinen kuntaliitos.

Esiopetuksen hallinto

Esiopetuksen hallinnosta vastaa kunnissa useammin opetustoimen lautakunta kuin sosiaalitoimen 
lautakunta. 

Vastuu esiopetuksen hallinnon tehtävistä on opetus-, koulutus-, koulu- ja sivistystoimen lau-
takunnassa 161 (44,6 prosenttia) kunnassa. Sosiaali-, sosiaali- ja terveystoimen tai perusturvan 
lautakunta sen sijaan vastaa 128 (35,5 prosenttia) kunnassa esiopetuksen hallinnosta. Kunnista 
71 (19,7 prosenttia) ilmoitti, että esiopetuksen hallinnosta vastaa sosiaali- ja opetustoimi yhdes-
sä. Yhdessä (0,3 prosenttia) kunnassa esiopetuksen hallinnosta vastaa kunnanhallitus. Kyselyssä 
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oli myös avoin kohta (muu), johon tuli 11 vastausta. Ne pystyttiin sijoittamaan arvioiden joko 
opetustoimen lautakuntiin tai sosiaali- ja opetustoimen lautakuntiin. Tällaisia olivat esimerkiksi 
perusturvalautakunnat, jotka sijoitettiin sosiaalitoimen lautakuntaan. (Ks. kuvio 5.) 

KuvIO 5. Esiopetuksen hallinnosta vastaava hallintokunta Stakesin Päivähoidon hallinnon kyselyn 
2006 mukaan

Päivähoitoa koskevien asioiden esittely niiden hallinnosta vastaavalle 
toimielimelle 

Päivähoitoa koskevat asiat esittelee kunnissa niiden hallinnosta vastaavalle toimielimelle useimmiten 
vastaava johtaja: sosiaalitoimen kunnissa sosiaali- tai perusturvajohtaja ja opetustoimen kunnissa 
sivistysjohtaja.

Kunnissa, joissa päivähoito on sosiaalitoimen alaisuudessa, oli esittelijänä sosiaali- tai perustur-
vajohtaja tai vastaava 82 prosentissa kuntia. Sen sijaan kunnissa, joissa päivähoito on muutettu 
opetustoimeen, vastuu esittelystä jakautui tasaisemmin kahdelle taholle; 58 prosentissa näistä 
kunnista esittelijänä toimi sivistysjohtaja ja 32 prosentissa päivähoidon esimies tai perhepäivä-
hoidonohjaaja.

Kunnan varhaiskasvatusta linjaavat asiakirjat

Kunnissa on eniten tehty varhaiskasvatusta koskevia linjauksia kuntakohtaisella varhaiskasvatus-
suunnitelmalla. Opetustoimen kunnissa kaikkia asiakirjoja oli tehty tai tekeillä enemmän kuin 
sosiaalitoimen kunnissa.

Kuntakohtainen, varhaiskasvatusta linjaava varhaiskasvatussuunnitelma oli tehty tai oli tekeillä 
jokaisessa opetustoimen kunnassa (100 prosenttia). Sosiaalitoimen kunnissa vastaava luku oli 
93 prosenttia. Seuraavaksi eniten kunnissa oli tehty lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia 
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(opetustoimen kunnat 90 prosenttia, sosiaalitoimen kunnat 70 prosenttia) sekä yksikkökohtaisia 
varhaiskasvatussuunnitelmia (opetustoimen kunnat 85 prosenttia, sosiaalitoimen kunnat 69 
prosenttia). Opetustoimen kunnissa neljänneksi eniten oli tehty päivähoidon strategioita (66 
prosenttia), kun taas sosiaalitoimen kunnissa neljäntenä oli tehty lapsi- ja perhepoliittisia lin-
jauksia (42 prosenttia). (Ks. kuvio 6.)

KuvIO 6. varhaiskasvatusta linjaavat asiakirjat kunnissa Stakesin Päivähoidon hallinnon kyselyn 
2006 mukaan

Vähiten oli kunnissa tehty päivähoidon laadunhallinnan strategioita linjaamaan varhaiskasvatusta 
(opetustoimen kunnat 46 prosenttia, sosiaalitoimen kunnat 33 prosenttia).

Kyselyssä vastaajat pystyivät myös selventämään kohtaa ”muu” varhaiskasvatusta linjaava 
asiakirja. Kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, muita tärkeitä 
varhaiskasvatusta linjaavia asiakirjoja olivat mm. esiopetus- ja/tai alkuopetussuunnitelma (27 
prosenttia vastauksista) sekä erilaiset kunnalliset strategiat (18 prosenttia vastauksista). Kunnista, 
joissa päivähoito oli muutettu opetustoimeen tärkeimpiä asiakirjoja olivat erilaiset kunnalliset 
strategiat (24 prosenttia vastauksista), kunnan taloutta määrittelevät asiakirjat (24 prosenttia 
vastauksista) sekä esiopetus- ja/tai alkuopetussuunnitelma (18 prosenttia vastauksista).

Vasun vaikutukset kunnassa

Suurimmaksi Vasun8 vaikutukseksi nousi kaikissa kunnissa varhaiskasvatuksen laadun ja henkilös-
tön ammatillisuuden kehittyminen. Opetustoimen kunnissa suurimpana vaikutuksena nostettiin 
esiin päivähoidon yhdenmukaistuminen ja selkeytyminen. Sosiaalitoimen kunnissa toiseksi ja 
opetustoimen kunnissa kolmanneksi suurimmaksi Vasun vaikutukseksi ilmoitettiin yhteistyön ja 
kasvatuskumppanuuden lisääntyminen. 

Suurin Vasun vaikutus kaikissa kunnissa oli varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön ammatilli-
suuden kehittyminen. Keskusteleminen ja asioiden pohtiminen olivat lisääntyneet (sosiaalitoimen 
kunnat 31,9 prosenttia vastauksista ja opetustoimen kunnat 42,5 prosenttia vastauksista). 

 8 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005).
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	 Sosiaalitoimen	pieni	kunta:	Vasun tekeminen yhteistyössä vanhempien, päivähoidon, 
koulun, seurakunnan ja terveydenhuollon kanssa on yhtenäistänyt toimintakäytäntöjä 
ja saanut aikaan keskustelua esim. vanhempien osallistumisesta lastensa päivähoidon 
suunnitteluun. Vasun tekeminen yhdessä oli yksi parhaista yhteistyötoimistamme. Se 
antoi kaikille jotakin ja työ lasten parhaaksi jatkuu edelleen.

 Opetustoimen	pieni	kunta:	Yhtenäisti käytäntöjä kunnan eri osissa, varhaiskasvatuksen 
laatu parantunut, yhteistyö päivähoidon sisällä tiivistynyt, päivähoidon arviointi kehittynyt, 
sitoutuminen yhteisesti sovittuihin ja yhdessä työstettyihin asioihin on parantunut.

Kunnista, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, seuraavaksi suurimpana 
vaikutuksena oli yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden lisääntyminen (22,4 prosenttia vasta-
uksista). Yhteistyö oli lisääntynyt niin päivähoidon kentällä, seudullisesti kuin vanhempienkin 
kanssa. Kun taas kunnista, joissa päivähoidon hallinto oli muutettu opetustoimeen, yhteistyön 
lisääntyminen oli kolmantena (12,8 prosenttia vastauksista) ja toiseksi suurin vaikutus oli päi-
vähoidon yhdenmukaistuminen ja selkeytyminen (17,0 prosenttia vastauksista). 

Vasu oli lisännyt myös tietoa varhaiskasvatuksesta, sen näkyvyyttä ja arvostusta niin van-
hempien keskuudessa kuin päättäjienkin keskuudessa (sosiaalitoimen kunnat 11,4 prosenttia 
vastauksista ja opetustoimen kunnat 10,6 prosenttia vastauksista). Osassa kuntia eivät vastaajat 
olleet huomanneet mitään vaikutuksia tai muutos oli tehty vasta niin äskettäin, ettei vaikutuksia 
pystynyt vielä havaitsemaan (sosiaalitoimen kunnat 11,4 prosenttia vastauksista ja opetustoimen 
kunnat 10,6 prosenttia vastauksista).

Kunnan toteuttamat palvelutarjonnan muutokset 2000-luvulla 

Sekä kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, että kunnissa, joissa nii-
den hallinto oli muutettu, muutoksista suurin osa kohdistui palvelutarjonnan laatuun tai määrään. 
Sekä sosiaali- että opetustoimen kunnissa oli tehty samansuuntaisesti muutoksia yksityisen hoidon 
tukeen. Sosiaalitoimen kunnissa oli tehty muutoksia enemmän kotihoidontukeen kuin opetustoimen 
kunnissa. Sen sijaan kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli muutettu, muutoksia oli tehty avoimen 
varhaiskasvatuksen palveluihin. Muutosten vaikutuksiin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Kunnissa, 
joissa hallinnon muutos oli tehty, muutoksiin oltiin tyytyväisempiä kuin sosiaalitoimen kunnissa.

Kunnissa on toteutettu 2000-luvulla joitakin päivähoitoon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen 
liittyviä palvelutarjonnan muutoksia. Vastaajista 197 (55,5 prosenttia) vastasi, että muutoksia oli 
tehty ja 158 (44,5 prosenttia) vastasi ettei muutoksia ole tehty. 

Muutoksia toteuttaneilta kunnilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä muutosten laadusta, 
niiden tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta. Sekä kunnissa, joissa päivähoidon hallinto 
oli sosiaalitoimen alaisuudessa, että kunnissa, joissa niiden hallinto oli muutettu, muutoksista 
suurin osa kohdistui palvelutarjonnan laatuun tai määrään (sosiaalitoimen kunnat 47 prosenttia 
vastauksista, opetustoimen kunnat 53 prosenttia vastauksista). Kunnissa oli perustettu ryhmä-
perhepäiväkoteja, vuorohoitoa ja erityispäivähoitoa oli kehitetty ja perhekeskuksia oli perustettu. 
Muutamissa kunnissa muutokset olivat palvelutarjontaa supistavia, esimerkiksi päiväkoteja tai 
ryhmäperhepäiväkoteja oli lakkautettu. 

Kunnissa, joissa päivähoito oli sosiaalitoimen alaisuudessa (23 prosenttia vastauksista) ja 
kunnissa, joissa hallinto oli muutettu (17 prosenttia vastauksista) oli tehty muutoksia yksityisen 
hoidon tukeen samansuuntaisesti. Kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli muutettu (3 prosenttia 
vastauksista) oli tehty huomattavasti vähemmän muutoksia kotihoidon tukeen kuin kunnissa, 
joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimessa (20 prosenttia vastauksista). Kunnissa, joissa päivä-



Päivähoidon kuntahallinnon kysely 2006 – tulokset kaikkien kuntien osalta

21Stakes, Raportteja 9/2007

hoidon hallinto oli muutettu (20 prosenttia vastauksista) muutoksia oli tehty enemmän avoimen 
varhaiskasvatuksen palveluihin kuin sosiaalitoimen kunnissa (8 prosenttia vastauksista).

 Sosiaalitoimen	pieni	kunta: Palvelutarjontaa päivähoidossa on laajennettu eli enemmän 
vuorohoitoa, yöhoitoa lisätty, varhaisen puuttumisen kautta enemmän lapsia tullut per-
heiden tukemiseksi hoitoon.

 Opetustoimen	keskisuuri	kunta: Leikkikoulutoimintaa ja avoimen päivähoidon vaihto-
ehtoisia palveluja on kehitetty erityisesti kotona hoitamisen tukemiseksi ja vaihtoehdoksi 
kokopäivähoidolle.

Muutoksilla oli vastausten mukaan tavoiteltu tarkoituksenmukaisempaa päivähoitoa, jossa van-
hemmilla on parempi mahdollisuus valita heille sopivin ratkaisu. Myös vuoro- ja varahoidon 
kehittäminen sekä kustannussäästöt ja -tehokkuus olivat tavoitteita.

	 Sosiaalitoimen	keskisuuri	kunta:	Palvelujärjestelmän tavoitteena on ollut tarjota vanhem-
mille todellisia vaihtoehtoja valita kunnallisen päivähoitopaikan, yksityisen päivähoidon 
ja kotihoidontuen välillä.

 Opetustoimen	pieni	kunta:	Joustavuutta, toiminnan järjestelmällisyyttä. Varhaiskasva-
tuksen yhteyttä kouluun.

Muutosten vaikutuksiin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Kunnissa, joissa päivähoito, yksityisen 
hoidon ja kotihoidon tuen hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, 67 prosenttia vastanneista oli 
sitä mieltä, että vaikutukset olivat olleet tavoitteiden mukaisia ja positiivisia. Kunnissa, joissa päivä-
hoidon hallinto oli muutettu, vastaajista 88 prosenttia oli tyytyväisiä muutosten vaikutuksiin.

	 Sosiaalitoimen	suuri	kunta: Palvelutarjonta on laajentunut ja monipuolistunut, saatavuus 
parantunut.

	 Opetustoimen	 pieni	 kunta:	Positiivisia vaikutuksia. Yhteistyö joustavaa ja toimivaa 
koulun kanssa.

Kuntien alueellinen ja seudullinen yhteistyö

Suurimmassa osassa kuntia tehtiin alueellista/seudullista yhteistyötä. Vain 29 (8 prosenttia) kunnan 
edustajaa vastasi ettei yhteistyötä tehdä. 

Suurimmassa osassa kuntia (91,2 prosentissa) tehdään alueellista/seudullista yhteistyötä. Alueel-
linen/seudullinen yhteistyö oli kaikissa vastauksissa painottunut kehittämistoimintaan. Kunnat 
järjestivät yhteisiä koulutuksia henkilöstölle, oli yhteisiä hankkeita tai kunnat kehittivät päivä-
hoidon eri toimintamuotoja esimerkiksi erityispäivähoitoa tai perhepäivähoitoa yhteisesti. Vain 
29 (8 prosenttia) kunnan edustajaa vastasi ettei yhteistyötä tehdä. 

Kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, yhteistyötä tehtiin 
myös palvelujen organisoinnin (19 prosenttia vastauksista) ja hallinnoinnin saralla (20 prosenttia 
vastauksista). Palvelujen osalta päivähoitopaikkoja sekä ostettiin että myytiin yli kuntarajojen ja 
vanhemmat pystyivät myös hakemaan niitä yli kuntarajojen. Hallinnollisesti pyrittiin yhtenäisiin 
toimintatapoihin esimerkiksi asiakasmaksuissa, lomakkeissa ja perhepäivähoidon palkkausky-
symyksissä.

Kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli muutettu, alueellinen/seudullinen yhteistyö keskittyi 
kehittämistoiminnan lisäksi erilaisiin verkostoihin ja vertaisryhmiin sekä niiden kokoontumisiin 
(24 prosenttia vastauksista).



22

Päivähoidon hallinto kunnissa 2006

Stakes, Raportteja 9/2007

 Sosiaalitoimen	pieni	kunta:	Koulutusta seutukuntayhteistyönä. Hoitopaikkoja ostetaan/
myydään lähikuntien välillä.

 Opetustoimen	 keskisuuri	 kunta: Koulutusyhteistyöhön, asiantuntijuuden yhteiseen 
käyttöön, työnohjauksen hankintaan, yhteisten linjausten luomiseen. Seudulliset sään-
nöllisesti kokoontuvat ryhmät päivähoidon esimiehille ja erityisvarhaiskasvatuksen 
henkilöstölle.

Päivähoidon yhteistyö eri tahojen kanssa

Yleisesti ottaen sekä sosiaalitoimen että opetustoimen kunnissa päivähoito tekee melko paljon yhteis-
työtä eri viranomaisten kanssa ja yhteistyö toimii hyvin. Toisaalta aineistosta tulee esille arvioinnin 
vaikeus näin lyhyen ajan perusteella.

Sekä valtioneuvoston lausumassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä koskien hal-
linnonalan seurantaa painotettiin yhteistyön merkitystä yleensä sekä erityisesti lastensuojelun 
palveluja ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidossa. Lisäksi korostettiin, 
että hallinnollisten muutosten lähtökohtana tulisi olla lasten ja perheiden tarpeet. 

Tässä kyselyssä kohdennettiin useita kysymyksiä päivähoidon yhteistyöhön sekä määrän 
että toimivuuden näkökulmasta. Toimivuutta pyrittiin tarkastelemaan henkilöstön sekä lasten 
ja perheiden näkökulmasta. Kysymykset kohdennettiin päivähoidosta vastaaville kunnissa. Tämä 
asetti monenlaisia haasteita kysymysten laadinnalle, analyysille ja tulkinnalle. Miten saadaan 
henkilökunnan ja erityisesti lasten ja perheiden näkökulmat esille kysymällä yhdeltä ihmiseltä 
kunnassa? Vastauksia tuleekin tarkastella tässä kontekstissa ja nähdä ne suuntaa-antavina. Tosin, 
vastauksista tuli hyvin esille, että varsinkin pienissä kunnissa päivähoidon johtajalla on varsin 
selkeä kuva ainakin kuntansa henkilökunnan käsityksistä. Lisäksi vastauksia luettaessa tulee 
muistaa, että opetustoimen kuntien määrä kokonaisuudessaan on melko pieni, joten useiden 
vastausten kohdalla prosentuaaliset osuudet tarkoittavat muutamaa kuntaa.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4 kunnan päivähoidon yhteistyön määrää 
perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen ja kolmannen sektorin kanssa.9 
Kuvio 7 antaa kokonaiskuvan yhteistyön määrästä.

Yleisesti ottaen sekä sosiaalitoimen että opetustoimen kunnissa päivähoito tekee melko paljon 
yhteistyötä eri tahojen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyön määrässä ei kyselyn perusteella voida 
nähdä merkittäviä eroja eri hallinnossa olevien kuntien välillä. 

Yhteistyön toimivuutta pyydettiin arvioimaan henkilöstön näkökulmasta ja yhteistyön 
tarkoituksenmukaista toimintaa lapsen ja perheen näkökulmasta.10 (Liite 1, taulukot 2 ja 3 sekä 
Liite 2 kuviot 8 ja 9.)

Kyselyssä pyydettiin perustelemaan avoimilla vastauksilla annettua arviota yhteistyön 
toimivuudesta perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen, ja kolmannen 
sektorin kanssa. Vastausten perusteella ei voida löytää selkeitä eroja sosiaali- tai opetustoimen 
kuntien välillä vaan yhteistyön toimivuuden eroja perustellaan pikemminkin kunnan koon, eri-
laisten rakenteellisten ratkaisujen tai henkilösuhteisiin liittyvien asioiden avulla. Viisikymmentä 
(50) pienen sosiaalitoimen kunnan edustajaa mainitsee avoimessa vastauksessaan, että pienessä 
kunnassa yhteistyö toimii, koska kaikki tuntevat toisensa ja työskentelytapansa. Neljä (4) pienen 
kunnan edustajaa kääntää kunnan pienuuden taas negatiiviseksi: resursseja ei ole paljon. Suurin 
osa päivähoidon hallintoa vaihtaneista kunnista mieltää, että yhteistyö viranomaisten kanssa ei 
ole muuttunut merkittävästi muiden kuin perusopetuksen osalta, jonka yhteistyö päivähoidon 
kanssa on parantunut muutosprosessin myötä.

 9 Asteikko oli: 1 ei lainkaan yhteistyötä, 2 jonkin verran yhteistyötä, 3 melko paljon yhteistyötä ja 4 paljon yhteistyötä. 

 10 Asteikko oli: 1 yhteistyö toimii heikosti, 2 yhteistyö toimii tyydyttävästi, 3 yhteistyö toimii hyvin ja 4 yhteistyö toimii erittäin hyvin.
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KuvIO 7. vastaukset kysymykseen Arvioikaa asteikolla 1–4 kuntanne päivähoidon yhteistyön määrää 
seuraavien tahojen kanssa Stakesin Päivähoidon hallinto -kyselyn 2006 mukaan (ks. liite 1, taulukko 
1)

Vastausten perusteella yhteistyön toimivuutta kunnissa parantavat kunnossa olevat yhteistyön 
rakenteet, yhteisesti sovitut menettelytavat, yhteiset kehittämishankkeet ja koulutukset sekä erilai-
set työryhmät. Yhteistyöhön vaikuttavat myös henkilökunnan arvostukset, yhteistyönäkemykset, 
asenteet ja osaaminen. Yhteistyötä vaikeuttavat resurssien kuten henkilöstön ja ajan riittämät-
tömyys, sekä henkilöstön vaihtuvuus. Neljä (4) sosiaalitoimen kunnan edustajaa mainitsee, että 
sektorirajat vaikeuttavat yhteistyötä. 

Yhteistyön toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta lapsen ja perheen kannalta oli vaikeampi 
arvioida. Yhteistyön avoimuus, säännöllisyys ja näkyvyys sekä selkeät toimintamallit ja asiakkaille 
suunnattu ohjaus ja neuvonta nostettiin esille yhteistyön toimivuutta lisäävinä tekijöinä. Muutama 
kunta mainitsi vaitiolovelvollisuuden yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä, erityisesti päivähoidon 
yhteistyössä lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Muutama kunta perusteli yhteistyön vähäisyyttä 
sillä, että yhteistyötahot ovat fyysisesti liian erillään toisistaan. 

Opetustoimi

Yhteistyötä opetustoimen ja päivähoidon kanssa arvioidaan tehtävän melko paljon tai paljon yhteensä 
noin 80 prosenttia opetustoimen hallinnon kunnista, kun vastaava osuus sosiaalitoimen hallinnon 
kunnissa oli noin 54 prosenttia.

Stakesin ja Kuntaliiton ensimmäisessä hallinnonalaa koskevassa kartoituksessa (2004) useat 
päivähoidon opetustoimeen siirtäneet kunnat perustelivat siirtoa muun muassa sillä, että lapsen 
oppimisen jatkumoa voitaisiin parantaa päivähoidon ja perusopetuksen yhteistyön lisäämisellä ja 
paremmalla suunnittelulla. Käsillä olevassa kyselyn mukaan tätä tavoitetta on kunnissa saavutettu. 
Yhteistyötä opetustoimen ja päivähoidon kanssa arvioidaan tehtävän melko paljon tai paljon 
yhteensä noin 80 prosenttia opetustoimen hallinnon kunnista, kun vastaava osuus sosiaalitoimen 
hallinnon kunnissa oli noin 54 prosenttia. 
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Yhteistyön henkilöstön näkökulmasta arvioidaan myös olevan toimivampaa opetustoimen 
kuin sosiaalitoimen hallinnon kunnissa. 83 prosenttia opetustoimen kunnista vastaa, että yhteistyö 
toimii henkilöstön näkökulmasta joko melko hyvin tai hyvin, kun vastaava luku sosiaalitoimen 
kunnissa on 56 prosenttia. Yksikään opetustoimen kunta ei ilmoita, että yhteistyö toimisi huonosti. 
Sosiaalitoimen kunnista seitsemällä prosentilla on kokemus siitä, että yhteistyö toimii heikosti. 
Opetustoimen kunnissa koettiin yhteistyön toimivuus myös lapsen ja perheen näkökulmasta 
hieman paremmaksi. 80 prosenttia opetustoimen ja 67 prosenttia sosiaalitoimen kunnista arvioi, 
että yhteistyö toimii joko hyvin tai erittäin hyvin.

Kaksikymmentäneljä (24) pienen ja yksi (1) keskisuuren sosiaalitoimen hallinnon kunnan 
edustajaa mainitsee, että henkilöstön näkökulmasta kunnan päivähoidon yhteistyötä vaikeuttaa 
opetustoimen erilainen toimintakulttuuri ja se, että perusopetuksen henkilöstö ei ole kiinnostunut 
yhteistyöstä. Kunnissa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa muodostamalla kehittämis-
ryhmiä ja suunnittelemalla käytäntöjä kouluun siirtymiseen esim. esikoululaisten tutustumis-
käynnit kouluun. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 73,5 prosenttia (N = 25) vastasi, että 
hallinnon muutos on vaikuttanut positiivisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen väliseen 
yhteistyöhön. Esimerkiksi koulun oppilashuollon kanssa tehdään tiiviimmin yhteistyötä ja hen-
kilöresurssit ovat paremmin käytössä. Koulut ovat myös paremmin tietoisia tulevista oppilaista 
ja siten kasvatuksen jatkumo tukee lasta ja perhettä. Yhdeksän (9) vastaajaa, eli 26,5 prosenttia 
totesi, että muutoksella ei ole ollut vaikutusta viranomaistahojen yhteistyöhön. 

Kolmekymmentäkuusi (36) kunnan edustajaa perustelee yhteistyön toimivuutta lapsen ja 
perheen näkökulmasta sillä, että esiopetusryhmät ovat koulujen yhteydessä, lasten siirtyminen 
päivähoidosta kouluun on toimivaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on järjestetty päi-
vähoidossa. Näistä kaksi on opetustoimen ja muut sosiaalitoimen hallinnossa.

Lastensuojelu

Yhteistyön määrässä lastensuojelun kanssa ei kyselyn mukaan ole varsinaisesti eroja sosiaali- ja 
opetustoimen hallinnon kuntien välillä. Sosiaalitoimen kunnat arvioivat yhteistyön toimivuuden 
henkilöstön sekä lapsen ja perheen kannalta hieman paremmaksi.

Yhteistyön määrässä lastensuojelun kanssa ei kyselyn mukaan ole varsinaisesti eroja sosiaali- ja 
opetustoimen hallinnon kuntien välillä. Sosiaalitoimen kuntien edustajat arvioivat päivähoidon 
yhteistyön toimivuuden henkilöstön näkökulmasta hieman paremmaksi kuin opetustoimen 
kuntien edustajat. (Ks. liite 1, taulukot 1–2.) Samoin sosiaalitoimen kunnissa koetaan yhteistyö 
lapsen ja perheen kannalta hieman paremmin toimivaksi kuin opetustoimen kunnissa. Sosiaali-
toimen kunnista 75 prosenttia ja opetustoimen kunnista 56 prosenttia arvioidaan, että yhteistyö 
toimii hyvin tai erittäin hyvin lapsen ja perheen kannalta. 

Muutamat kunnat mainitsevat avoimissa vastauksissaan, että yhteistyötä sekä henkilöstön 
näkökulmasta että sen toimivuutta lapsen ja perheen näkökulmasta vaikeuttaa resurssipula sekä 
lastensuojelun henkilöstön liiallinen vaihtuvuus. 

Hallinnon muutoksen tehneistä kunnista kaksikymmentäkahdeksan (28) arvioi, että muutos 
ei ole vaikuttanut lastensuojelun ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön. Kahdeksan (8) kunnan 
mielestä muutoksella on ollut vaikutuksia yhteistyöhön. Viisi (5) kuntaa mainitsi muutoksen 
olevan positiivinen, kaksi (2) negatiivinen ja yksi (1) kunta ei vielä osannut tarkentaa asiaa. Yh-
teistyö on sujunut hallinnon muutoksen jälkeen, jos asiaan on kiinnitetty huomiota muutoksen 
valmistelun yhteydessä. Kaikki kolme suurta muutoksen tehnyttä kuntaa vastasivat, ettei muu-
toksella ole ollut vaikutusta yhteistyön määrään tai toimivuuteen.
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Lastenneuvola

Kyselyn mukaan opetustoimen hallinnon kunnissa päivähoito tekee jonkin verran enemmän yh-
teistyötä lastenneuvolan kanssa kuin sosiaalitoimen hallinnon kunnissa. Opetustoimen kunnat 
arvioivat myös yhteistyön toimivuuden lastenneuvolan kanssa jonkin verran paremmaksi kuin 
sosiaalitoimen kunnat. 

Kyselyn mukaan opetustoimen hallinnon kunnissa päivähoito tekee jonkin verran enemmän 
yhteistyötä lastenneuvolan kanssa kuin sosiaalitoimen hallinnon kunnissa. Yhteistyötä tehdään 
melko paljon tai paljon 75 prosenttia opetustoimen kunnista ja sosiaalitoimen kunnista 62,7 
prosenttia. Kahdeksan (8) sosiaalitoimen hallinnon kuntaa vastasi, ettei lastenneuvolan kanssa 
tehdä lainkaan yhteistyötä. 

Opetustoimen kunnat arvioivat myös yhteistyön toimivuuden lastenneuvolan kanssa 
jonkin verran paremmaksi kuin sosiaalitoimen kunnat. Henkilöstön näkökulmasta yhteistyön 
arvioidaan toimivan hyvin tai erittäin hyvin 78 prosenttia opetustoimen kunnissa, kun vastaava 
luku sosiaalitoimen kunnissa oli 67 prosenttia. Lapsen ja perheen kannalta yhteistyön toimivuus 
arvioidaan hyväksi tai erittäin hyväksi 83 prosenttia opetustoimen ja 76 prosenttia sosiaalitoimen 
kunnista. 

Useat kunnat nostavat esille toimivien käytäntöjen ja työtapojen merkityksen yhteistyön 
sujuvuudessa. Yhteistyössä kehitetään erilaisia menetelmiä ja työtapoja erityisesti lasten ikävuo-
sitarkastusten yhteyteen, esimerkiksi neuvolan 5-vuotistarkastuksen suorittaminen päiväkodissa 
tai päivähoidon ja neuvolan yhteisten arviointilomakkeiden käyttö.

Päivähoidon ulkopuoliset erityisen tuen palvelun järjestäjät

Sekä opetustoimen kunnat että sosiaalitoimen kunnat arvioivat, että päivähoito tekee erityisen tuen 
palvelujen järjestäjien kanssa yhteistyötä melko paljon tai paljon. Neljätoista sosiaalitoimen ja yksi 
opetustoimen kunta mainitsivat, ettei yhteistyötä erityisen tuen palvelujen tarjoajien kanssa tehdä 
lainkaan. Hallinnon muutoksen tehneistä kunnista 63 prosenttia arvioi, että muutoksella ei ole 
ollut vaikutuksia yhteistyöhön. Yhteistyön toimivuuden arviot olivat lähes yhtäläiset eri hallinnon 
kuntien välillä. 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon tilannetta selvitettiin lasten päivähoidon tilannekat-
sauksessa syyskuussa 2005 (STM 2006). Kyselyn mukaan niiden lasten määrä, joiden varhaiskas-
vatus- tai kuntoutussuunnitelmassa lapselle määritellään erityisen tuen tarve on kaikissa kunnissa 
keskimäärin seitsemän prosenttia. Kuntien väliset erot tukitoimien järjestämisessä yleensä ovat 
suuret. Tukitoimia saavien lasten osuus vaihtelee kunnissa nollasta sataan prosenttiin. 

Lasten päivähoitoselvityksen (STM 2006) mukaan etenkin fysio- ja toimintaterapeutin sekä 
psykologin palvelujen saatavuus on parempaa pienissä ja keskisuurissa kuin suurissa kunnissa. 
Pienissä kunnissa tukitoimet järjestetään usein yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

Tässä hallinnonalakyselyssä haluttiin lähinnä tietää onko päivähoidon hallinnonalalla 
vaikutusta erityisen tuen palvelujen yhteistyön määrään ja toimivuuteen kunnissa. Kyselyssä 
pyrittiin selvittämään, kuinka paljon kunnan päivähoidossa tehdään yhteistyötä päivähoidon 
ulkopuolisten erityistä tukea tarjoavien yhteistyötahojen kanssa (esim. terapiapalvelut, psykologin 
palvelut). Vastauksia tulee kuitenkin lukea kriittisesti: kunnissa määritellään selvästi eri tavoin, 
mikä palvelu on päivähoidon ulkopuolista ja mikä sisäistä. Esimerkiksi useat kunnat toteavat 
kyselyn avoimissa vastauksissa että erityislastentarhanopettajista on pulaa. Useimmissa kunnissa 
kuitenkin erityslastentarhanopettajat ovat päivähoidon omaa henkilöstöresurssia. 
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Yhteistyön määrässä opetustoimen ja sosiaalitoimen hallinnon kuntien välillä ei ollut 
paljonkaan eroa. Opetustoimen kunnista 52,5 prosenttia arvioi, että päivähoito tekee erityisen 
tuen palvelujen järjestäjien kanssa yhteistyötä melko paljon tai paljon, sosiaalitoimen kunnista 
51,1 prosenttia. Neljätoista (14) sosiaalitoimen ja yksi (1) opetustoimen kunta mainitsivat, ettei 
yhteistyötä erityisen tuen palvelujen tarjoajien kanssa tehdä lainkaan. Yhteistyön toimivuuden 
arviot olivat lähes yhtäläiset eri hallinnon kuntien välillä (liite 1, taulukot 2 ja 3/liite 2, kuviot 
8 ja 9) kanssa. Kyselyn avoimista vastauksista voi lukea saman viestin kuin lasten päivähoidon 
tilannekatsauksessa: useissa kunnissa palveluja ei ole riittävästi ja resursseista on pulaa. Useat 
kunnat mainitsevat myös, että päivähoidon ja erityisen tuen yhteistyötä on riittävästi ja se on 
toimivaa. 

Hallinnon muutoksen tehneistä kunnista 22 (62,9 prosenttia) arvioi, että muutoksella ei ole 
ollut vaikutuksia yhteistyöhön. 13 kunnan edustajaa (37,1 prosenttia) mainitsee, että yhteistyö 
on tehostunut ja parantunut hallinnon muutoksen jälkeen. Koulun oppilashuollon kanssa on 
tiivistetty yhteistyötä ja henkilöstöresurssit ovat olleet paremmin käytössä. Kunnissa on myös 
saatu koulutustukea ja apua koulun erityisopettajilta.

Kolmas sektori

Kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä tehdään vähiten. Yhteistyön määrässä kolmannen sektorin 
kanssa ei kyselyn mukaan ole suuria eroja sosiaali- ja opetustoimen hallinnon kuntien välillä. 
 
Kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä tehdään vähiten. Opetustoimen kunnista 63,2 prosenttia 
ja sosiaalitoimen kunnista 62,1 prosenttia arvioi, että yhteistyötä tehdään jonkin verran. Sosi-
aalitoimen kunnista 16,2 prosenttia ja opetustoimen kunnista 10,5 prosenttia ilmoittavat, ettei 
yhteistyötä tehdä lainkaan kolmannen sektorin kanssa. 

Eniten yhteistyötä tehdään Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa, mm. koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnan myötä. Seurakunnan kanssa yhteistyön muodoksi mainittiin päivä-
kerhot, aamunavaukset, pyhäkoulut, leikkikenttätoiminta, tapahtumat, koulutukset ja uskonto-
kasvatustyöryhmät. Mainittiin, että seurakunnat ottavat hyvin huomioon perhepäivähoitajat. 

Päivähoidosta/esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen

Lapsen siirtymistä tuettiin sekä sosiaalitoimen että opetustoimen kunnissa eniten siirtämällä tietoa 
joko lastentarhanopettajien ja opettajien tai moniammatillisten ryhmien yhteistyön avulla (sosi-
aalitoimen kunnat 36 prosenttia vastauksista, opetustoimen kunnat 26 prosenttia vastauksista). 
Toisena suurena tukena olivat tutustumiskäynnit niin, että lapset vierailivat tulevassa koulussa tai 
tulevan opettajan luona (sosiaalitoimen kunnat 35 prosenttia vastauksista, opetustoimen kunnat 
24 prosenttia vastauksista). Joissakin tapauksissa opettaja vieraili lasten luona.

Näiden kahden tukimuodon lisäksi opetustoimen kunnissa nousi selkeästi esiin joko yhdessä 
tehdyt varhaiskasvatussuunnitelmat ja/tai esiopetussuunnitelmat tai niiden siirtyminen lapsen 
mukana kouluun (21 prosenttia vastauksista). Yhteisiä tiloja oli myös käytössä jonkun verran 
sekä opetustoimen että sosiaalitoimen kunnissa (sosiaalitoimen kunnat 11 prosenttia vastauksista, 
opetustoimen kunnat 18 prosenttia vastauksista).
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4 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – HALLINNON   
 MUUTOKSEN TEHNEIDEN KUNTIEN TULOKSET

Tässä kappaleessa käsitellään kyselyn osaa, joka oli kohdistettu pelkästään hallinnon muutoksen 
tehneille kunnille. Yhteensä hallinnon muutoksen tehneitä kuntia oli 41 kyselyn toteuttamisen 
aikaan 2006. Se on 9,9 prosenttia Suomen kunnista. Näissä kunnissa oli yhteensä noin 34 600 
lasta päivähoidossa. Se on 19 prosenttia kaikista Suomessa hoidettavista 1–6-vuotiaista lapsista. 
(Ks. liite 4.) 
 

Aloite hallinnon muutoksesta ja päivähoidon asioiden esittelijä  
lautakunnalle 

Aloitteentekijöitä hallinnon muutokseen olivat kunnan johto, kunnan valtuusto ja sivistyslautakunta 
sekä ns. Kainuun malli. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista kaksi kolmesta vastasi, että var-
haiskasvatuksen ja päivähoidon asioiden esittelijä lautakunnalle oli asemaltaan sama kuin ennen 
hallinnon muutosta yksi kolmesta vastasi, että esittelijä oli vaihtunut. 

Kyselyssä kysyttiin, mikä taho kunnassanne teki aloitteen hallinnon muutoksesta. Viidessä (5) 
(17 prosenttia vastauksista) vastauksessa mainittiin, että kunnan johto teki aloitteen muutok-
sesta. Samoin viidessä (5) (17 prosenttia vastauksista) vastauksessa mainittiin, että Kainuun 
malli11 vaikutti hallinnon muutokseen. Neljässä (4) (13 prosenttia vastauksista) vastauksessa 
mainittiin, että kunnan valtuusto teki aloitteen. Kolmessa (3) (11 prosenttia vastauksista) vasta-
uksessa mainittiin, että aloitteen teki sivistyslautakunta. Kahdessa (2) vastauksessa (7 prosenttia 
vastauksista) mainittiin, että aloitteen teki päivähoito ja perusopetus. Muita aloitteen tekijöitä 
olivat sosiaalitoimi, rehtorit, lastentarhanopettajat, päivähoito ja perusopetus yhdessä, sosiaali- ja 
sivistystoimi, luottamusmiehet ja poliitikot.

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Yhteistyössä sosiaalitoimi ja sivistystoimi.

	 Keskisuuri	kunta:	Koko kaupungin organisaatiota arvioitiin yhtä aikaa ja selvitysmiehiä 
oli kolme. Päätöksen teki ensin sosiaali- ja terveyslautakunta sekä edelleen hallitus ja 
valtuusto selvitysten pohjalta.

 Suuri	opetustoimen	kunta:	Kaupunginjohtajan aloitteesta selvitys ja esitys kaupungin 
valtuustolle, joka teki päätöksen.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 27 (75 prosenttia) vastasi, että varhaiskasvatuksen ja 
päivähoidon asioiden esittelijä lautakunnalle oli asemaltaan sama kuin ennen hallinnon muutosta 
yhdeksän (9) (25 prosenttia) vastasi, että esittelijä ei ollut sama.

Muutokselle asetetut tavoitteet

Hallinnon muutoksen tehneiden kuntien toteutuneita tavoitteita olivat konkreettiset asiat kuten 
tilojen yhteiskäyttö ja yhteisten avustajien hyödyntäminen. Toteutumattomia tavoitteita olivat 
kasvatuksen jatkumo ja yhteinen toimintakulttuuri eli asiat jotka vaativat pidemmän ajan to-
teutua.

 11 Kainuun hallintokokeilu -lain (343/2003) mukaan maakunta huolehtii pääosista ennen kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja terve-

ydenhuollon sekä osin opetustoimen tehtävistä. 



28

Päivähoidon hallinto kunnissa 2006

Stakes, Raportteja 9/2007

Tärkeimmät asetetut tavoitteet olivat kasvatuksen jatkumo (19 prosenttia vastauksista), 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö (10 prosenttia vastauksista), yhteiset tilat (8 
prosenttia vastauksista) ja yhteinen henkilökunta (8 prosenttia vastauksista), taloudellisuus 
(5 prosenttia vastauksista), monipuoliset perhepalvelut (5 prosenttia vastauksista), lapsen hy-
vinvointi (5 prosenttia vastauksista), tiedon siirron helpottaminen (5 prosenttia vastauksista), 
erityistä tukea tarvitsevat lapset (5 prosenttia vastauksista), varhainen puuttuminen (4 prosenttia 
vastauksista) sekä yhteiset koulutukset (3 prosenttia vastauksista). Viisi vastaajaa vastasi, että ei 
ollut erityisempiä tavoitteita. Näistä neljä oli pienissä kunnissa. 

	 Keskisuuri	opetustoimen	kunta: yhteistyön lisääntyminen perusopetuksen ja varhaiskas-
vatuksen välillä, yhteisten tilojen ja henkilökunnan käyttö ja näistä seuraavat mahdolliset 
kustannusten alenemiset

Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat asetetut tavoitteet: resurssien yhdistäminen, jatkumo 
poliittisessa päätöksen teossa, varhaiskasvatuksen korostaminen, kouluun siirtymisen helpotta-
minen, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen, yhteistyö suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
päivähoidon kanssa, yhteinen opetussuunnitelmatyö, osallisuuden lisääntyminen, palvelun laa-
dun parantuminen, leikin siirtyminen 1.−2.-luokalla olevien koululaisten opetukseen, yhteinen 
toimintakulttuuri sekä varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Lapsen oppimispolun eheyttäminen, lapsen hyvä päivä. Per-
heiden palveluiden monipuolinen palveluvalikko. Johdonmukainen jatkumo poliittisessa 
päätöksenteossa ja peruspalvelujen prosesseissa.

Tärkeimmät toteutuneet tavoitteet olivat yhteiset tilat (16 prosenttia vastauksista), yhteinen 
henkilökunta (14 prosenttia vastauksista), varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parantunut 
yhteistyö (11 prosenttia vastauksista), yhteiset koulutukset (9 prosenttia vastauksista), kasvatuk-
sen jatkumo (7 prosenttia vastauksista), varhaiskasvatussuunnitelma (7 prosenttia vastauksista), 
taloudellisuus (5 prosenttia vastauksista), tiedon siirron helpottaminen (5 prosenttia vastauk-
sista), varhainen puuttuminen (5 prosenttia vastauksista) sekä yhteinen opetussuunnitelmatyö 
(5 prosenttia vastauksista).

Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat toteutuneet tavoitteet: monipuoliset perhepalvelut, 
erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantuminen, kouluun siirtymisen helpottuminen, 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen helpottuminen, suomen ja ruotsinkielisen päivähoidon 
yhteistyön parantuminen, leikin merkityksen korostuminen ja yhteiset uudet käytännöt.

	 Keskisuuri	 opetustoimen	 kunta:	 Talousarvioissa on pysytty, päivähoitopalvelut on 
pystytty toteuttamaan asetettujen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Yhteistyö sivis-
tystoimessa on alkanut hyvin.

Toteutumattomia tavoitteita olivat kasvatuksen jatkumo (18 prosenttia vastauksista), moni-
puoliset perhepalvelut (12 prosenttia vastauksista) ja yhteinen toimintakulttuuri (12 prosenttia 
vastauksista). Seuraavat toteutumattomat tavoitteet mainittiin yhden kerran: varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen yhteistyö, taloudellisuus, yhteinen opetussuunnitelmatyö, yhteiset 
koulutukset, moniammatillisuus sekä varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen. Syiksi koettiin 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajojen ylittämisen vaikeus, vähäiset henkilöstöresurssit 
ja työn muuttuminen. 
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	 Keskisuuri	opetustoimen	kunta:	Yksikkötasolla päivähoito- ja kouluhenkilöstön välinen 
vuoropuhelu ei ole päässyt liikkeelle niin aktiivisesti mitä toivottiin. Ns. kentällä hallinnol-
linen muutos ja kuuluminen samaan toimialaan ei vielä näy. Aikaisemmin käynnistetyt 
käytännöt jatkuvat.

Vanhempien mielipiteen kysyminen ja tiedotus perheille hallinnon 
muutoksesta 

Suurin osa muutoksen tehneiden kuntien edustajista ei ollut selvittänyt vanhempien mielipidettä 
muutoksesta. Suurin osa muutoksen tehneiden kuntien edustajista oli tiedottanut vanhemmille 
tulevasta muutoksesta. 

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 29 (80,6 prosenttia) vastasi, että vanhempien mielipi-
dettä hallinnon muutoksesta ei selvitetty. Kuusi (6) (16,7 prosenttia) kunnan edustajaa vastasi, 
että vanhempien mielipide oli selvitetty. 

Suuri opetustoimen kunta vastasi, että oli järjestetty ulkoinen auditointi ja asiakastyyty-
väisyyskysely. Keskisuuret ja pienet kunnat vastasivat, että mielipidettä vanhemmilta oli kysytty 
vuosittaisessa arvioinnissa, kyselyissä ja keskusteluissa. Suuren opetustoimen kunnan mukaan 
monille huoltajille hallinto on vieras – pääasia on, että päivähoito on toimivaa. Vanhemmat 
arvostavat, että voi ottaa yhteyttä samaan henkilöstöön lapsen siirtyessä kouluun. Keskisuuren 
kunnan edustajan mukaan vanhemmille on tärkeintä jatkuvuus sekä kasvatuksessa että opetuk-
sessa ja yhteinen ymmärrys lasta hoitavien ja päätöstä tekevien tahojen kesken. 

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 26 (72,2 prosenttia) vastasi, että perheille tiedo-
tettiin päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinnon muutoksesta. Muutoksen 
tehneiden kuntien edustajista 10 (27,8 prosenttia) vastasi, että perheille ei tiedotettu hallinnon 
muutoksesta. Hallinnon muutoksesta tiedotettiin perheille päätöksen teon yhteydessä, ennen 
päätöksen tekoa ja päätöksen teon jälkeen. Tärkein tiedotuskanava oli lehdet ja henkilökunta. 
Muita tiedotuskanavia olivat keskusteluillat, infotilaisuudet, vanhempainillat, kirjeet, tiedotteet, 
kunnan www-sivut ja radio. 

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Järjestettiin avoin keskustelutilaisuus ennen päätöksen tekoa. 
Tilaisuudessa esitettiin työryhmän raportti ja keskusteltiin. Mukana tilaisuudessa oli koko 
valmistelutyöryhmä. Päättäjille ja työntekijöille järjestettiin oma tilaisuus.

	 Keskisuuri	kunta:	Lehtitiedot ratkaisun jo synnyttyä. Uudet yhteystiedot heti ratkaisun 
synnyttyä. Yleistiedotteita. Vaikka palautetta ei ole tullut, oli vanhempien informointi 
jälkikäteen arvioituna liian vähäistä.

Kunnan päivähoidon ohjausjärjestelmässä tehdyt muutokset 

Kaksi kolmesta muutoksen tehneistä kunnista mainitsi, että kunnan päivähoidon ohjausjärjestel-
mässä ei tehty muutoksia hallinnon muutoksen vuoksi. Kolmasosa vastasi, että muutoksia oli tehty 
koulutussuunnitteluun, päivähoidon valvonnan käytäntöihin tai pedagogiseen ohjaamiseen.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 25 (69,4 prosenttia) vastasi, että kunnan päivähoidon 
ohjausjärjestelmässä ei tehty muutoksia hallinnon muutoksen vuoksi (esim. koulutussuunnittelu, 
päivähoidon valvonnan käytännöt, pedagoginen ohjaaminen). Muutoksen tehneiden kuntien 
edustajista 11 (30,6 prosenttia) vastasi, että muutoksia oli tehty. 
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Suuren kunnan edustaja mainitsi, että on järjestetty alueellinen toimintamalli yhteistyössä 
perusopetuksen kanssa ja toinen mainitsi, että dokumentit on laadittu yhteiselle arvopohjalle ja 
varhaiskasvatussuunnitelmaa on kutsuttu opetussuunnitelmaksi. Pienen kunnan edustaja mai-
nitsi, että muutoksia on tapahtunut liittyen perhepäivähoidon ohjaukseen ja pedagogiseen ohja-
ukseen. Keskisuurten kuntien vastuksissa mainittiin perusopetuksen ja päivähoidon henkilöstön 
yhteiset koulutukset, strategiat, koulutuskäytänteet ja tiedotus. Yhdessä vastauksessa mainittiin, 
että varhaiskasvatuksen hyvä koulutusmalli oli siirtynyt myös perusopetukseen. Muutamassa 
vastauksessa mainittiin, että nämä muutokset eivät välttämättä ole hallinnon muutoksen ansiota 
vaan koko kunnan strategian muuttamisen ja esimiehen vaihtumisen ansiota. 

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät siirtyivät päiväkodin 
johtajalle (lto), aikaisempi oli hoitoalalta. Pedagoginen ohjaus on eskareista alkaen yh-
dellä. Koulutussuunnittelu ja muutkin henkilöstöä koskevat asiat ja suunnitelmat tulevat 
olemaan osa sivistystoimen suunnitelmia ja käytäntöjä.

	 Keskisuuri	 kunta:	Yhteinen koulutustarjotin, henkilöstöstrategia, kokouskäytänteet, 
tiedottaminen ym.

	 Suuri	opetustoimen	kunta:	dokumentit laadittu yhteiselle arvopohjalle jne. Yhteisen 
käsitteistön vuoksi Vasua kutsutaan opsiksi. Ruohonjuuritasolle ei vaikutusta.

Muutoksen vaikutukset kunnan päivähoidon organisointiin

Kunnan yhteistyö lääninhallituksen kanssa

Hallinnon muutoksella ei ole ollut vaikutusta kuntien yhteistyöhön lääninhallituksen sosiaali- ja 
terveysosaston eikä sivistysosaston kanssa.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 34 (94,4 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutos ei 
ole vaikuttanut kunnan yhteistyöhön lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa ja kaksi 
2 (5,6 prosenttia) kunnan edustajaa vastasi, että hallinnon muutos on vaikuttanut yhteistyöhön 
lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa. 

Kunnan edustajista 34 (97,1 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutos ei ole vaikuttanut 
kunnan yhteistyöhön lääninhallituksen sivistysosaston kanssa ja vastaajista yksi (1) (2,9 prosenttia) 
vastasi, että muutos on vaikuttanut kunnan yhteistyöhön sivistysosaston kanssa.

Päivähoidon kustannukset ja resurssien jako

Suurin osa hallinnon muutosten tehneistä kunnista vastaa, että muutos ei ole vaikuttanut päivä-
hoidon kustannuksiin eikä resurssien jakoon.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 30 (85,7 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutos ei 
ole vaikuttanut päivähoidon kustannuksiin kunnassa. Sekä suuret kunnat että pienet kunnat vas-
tasivat, että muutos ei ole vaikuttanut kustannuksiin. Viisi (14,3 prosenttia) vastaajaa vastasi, että 
muutos on vaikuttanut päivähoidon kustannuksiin kunnassa. Kolme kuntaa vastasi, että säästöä 
on syntynyt esimerkiksi kiinteistökustannuksissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. 
Kaksi kuntaa vastasi, että kustannuksia on tullut lisää esimerkiksi henkilöstöjärjestelyjen takia.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 24 (68,8 prosenttia) vastasi, että hallinnon 
muutos ei ole vaikuttanut päivähoitoon kohdentuvien resurssien jakoon. Kuntien edustajista 
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11 (31,4 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutos on vaikuttanut päivähoitoon kohdentuvien 
resurssien jakoon. Suuri opetustoimen kunta vastasi, että päivähoito hyötyy koulujen resursseista 
esim. oppilashuoltohenkilöstön palveluista. Keskisuuret kunnat mainitsevat resurssien saannin 
parantuneen, koska ei tarvitse kilpailla sosiaalitoimen resursseista, toiminta on tehostunut, 
yhteistä henkilökuntaa on käytetty ja yhteistä johtamisjärjestelmää on kehitetty. Pienet kunnat 
vastasivat, että on tehty yhteisiä hankintoja, erityiseen tukeen on sijoitettu, perhepäivähoitajat 
saaneet enemmän ohjausta ja tukea sekä sijaisjärjestelyt ovat toimineet.

	 Keskisuuri	 kunta:	hyvät asiakastulokset ja tehokkuus rakentavat luottamusta myös 
päättäjiin ja luovat edellytyksiä resurssien saamiseksi järkevästi

Päivähoidon organisaatio ja henkilöstöpolitiikka 

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista puolet vastasi, että hallinnon muutos ei ole vaikuttanut 
päivähoidon organisaatioon ja puolet vastasi, että hallinnon muutos on vaikuttanut päivähoidon 
organisaatioon. Kaksi kolmesta hallinnon muutoksen tehneistä kunnista vastasi, että hallinnon 
muutoksella ei ole ollut vaikutuksia päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan ja yksi kolmesta vastasi, että 
hallinnon muutoksella on ollut vaikutuksia päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan kunnassa. Muutoksia 
oli mm. johtajuudessa, työaikajärjestelyissä ja henkilöstökoulutuksissa. 

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 19 (52,8 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutos 
ei ole vaikuttanut päivähoidon organisaatioon ja 17 (47,2 prosenttia) vastasi, että hallinnon 
muutos on vaikuttanut päivähoidon organisaatioon. Kolme (3) keskisuurta kuntaa ja yksi (1) 
suuri kunta mainitsivat, että ollaan siirtymässä aluejohtajuuteen. Kaksi (2) keskisuurta kuntaa 
mainitsi, että päivähoitoon tuli oma esimies, kun ennen sosiaalijohtaja hoiti johtajuuden. Yksi 
(1) suuri kunta mainitsi, että talous-, tietotekniikka- ja viestintäsuunnittelijat ovat muuttuneet 
yhteisiksi resursseiksi. 

	 Keskisuuri	kunta:	Olemme siirtymässä hallinnolliseen alueelliseen esimiehisyyteen sekä 
koulujen että päivähoidon osalta.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 24 (68,6 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutoksella 
ei ole ollut vaikutuksia päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan kunnassa ja 11 (31,4 prosenttia) 
kunnan edustajaa vastasi, että hallinnon muutoksella on ollut vaikutuksia päivähoidon hen-
kilöstöpolitiikkaan kunnassa. Muutamassa avoimessa vastauksessa mainittiin, että mainittavia 
muutoksia ei ole tapahtunut koska muutoksesta on vasta vähän aikaa, muutokset ovat vasta 
kehitteillä tai muutokset ovat piilossa. Mainittiin, että työehdot ovat entisensä. Muutoksia oli, 
että varhaiskasvatus oli saanut oman johtajansa entisen sosiaalijohtajan tilalle, rekrytointi oli 
helpottunut, osa-aikatyöt olivat muuttuneet kokoaikatöiksi, henkilöstöä käytettiin joustavammin, 
kokouksia oli enemmän sekä yhteisiä henkilöstökoulutuksia oli enemmän.

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Työehdot ovat entiset, sopimuksen mukaiset. Yhteisiä pala-
vereja enemmän. Päivähoito ei ole oma saarekkeensa, vaan osa sivistystointa. Yritämme 
myös muistaa sen!

	 Keskisuuri	 kunta:	 Strategiassa linjattuun täydennyskoulutusmäärät, tavoite hen-
kilöstön koulutustason nostamisesta, tavoite kotona tapahtuvan perhepäivähoidon 
pelastamisesta.
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Päivähoidon toimintakulttuuri ja henkilöstön suhtautuminen  
muutokseen

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista puolet vastasi, että hallinnon muutoksella ei ole ollut 
vaikutuksia päivähoidon toimintakulttuuriin käytännön hoito-kasvatus- ja opetustyön tasolla. 
Kahdessa kolmasosassa vastauksista sanottiin, että henkilökunta on suhtautunut myönteisesti hal-
linnon muutokseen.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 17 (48,6 prosenttia) vastasi, että hallinnon muutoksella 
ei ole ollut vaikutuksia päivähoidon toimintakulttuuriin käytännön hoito-kasvatus- ja opetustyön 
tasolla. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 11 (31,4 prosenttia) vastasi, että on ollut vaiku-
tuksia. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista seitsemän (20 prosenttia) ei osannut sanoa. 

Avoimena kysymyksenä kysyttiin millaisia vaikutukset ovat. Vastattiin, että varhaiskasvatus 
on kehittynyt monimuotoisempaan ja joustavampaan suuntaan, varhaiskasvattajat ovat tulleet 
tietoisemmaksi toimintakulttuuristaan, yhteistyö lisääntynyt sekä suunnittelu ja arviointi ovat 
parantuneet. 

	 Pieni	opetustoimen	kunta: joustavuutta ja monimuotoisuuden hyväksymistä tullut lisää. 
Päivähoitoa voidaan toteuttaa monenlaisissa puitteissa.

Vastauksista 75 prosentissa sanottiin, että henkilökunta oli suhtautunut myönteisesti, hyvin 
tai erittäin hyvin hallinnon muutokseen. Asiaa oli edesauttanut hyvä valmistelu ja keskustelut 
henkilöstön kesken. Muissa vastauksissa kerrottiin, että asialla ei ole ollut vaikutusta, ei ole ollut 
kannanottoja tai henkilökunta on suhtautunut epäilevästi. Henkilöstöryhmistä perusopetuksen 
henkilökunta ja perhepäivähoitajat olivat suhtautuneet epäilevästi muutokseen. 

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Aluksi vastahakoisesti, mutta perustettu uusi virka rauhoitti 
mieliä. Varmuus siitä, että esimiehenä toimii alan ammatti-ihminen.

	 Keskisuuri	 kunta:	Ei isoja kannanottoja puoleen eikä toiseen. Hiljainen hyväksyntä 
vallitsee.

Varhaiskasvatuksen asiantuntemus

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiantuntemukseen säilymiseen hallinnon muutoksen yhteydessä 
kiinnitettiin huomiota ja se säilyi hyvin vastausten mukaan. Päivähoidosta tuli useimmiten oma 
itsenäinen yksikkönsä ja henkilökunta säilyi samana.

 
Suurten kuntien ja neljän keskisuuren kunnan mukaan päivähoidon / varhaiskasvatuksen asian-
tuntemus säilytettiin hallinnon muutoksen yhteydessä sillä, että päivähoidosta tuli itsenäinen 
yksikkönsä. Viisi (5) keskisuurta kuntaa vastasi, että asiantuntemus säilyi, kun henkilökunta 
säilyi samana kuin ennen hallinnonmuutosta. Kuusi (6) pienen kunnan edustajaa ja kolme (3) 
keskisuuren kunnan edustajaa kertoi, että varhaiskasvatuksen asiantuntija esittelee päivähoidon 
asiat lautakunnalle. Muita vastauksia olivat, että kunnan johtajuutta uudistettiin, perehdytys-
koulutusta järjestettiin, osalliset henkilöt ovat olleet mukana prosessissa ja palkattiin erillinen 
päivähoidon johtaja/esimies.

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Toimielimenä luottamuselin, jonka valintaan kunta ei vaikuta, 
olipa hallinto missä hallinnonalassa tahansa. Poliittiset ryhmät valitsevat edustajansa. 
Lautakunnan esittelijänä sivistysjohtaja, rehtori asiantuntijana ja edelleen päiväkodin-
johtaja asiantuntijana, kun sen alan asioita.
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	 Keskisuuri	kunta:	henkilöstöä ei vähennetty ja samat henkilöt siirtyivät omissa tehtä-
vissään uuteen hallintokuntaan

	 Suuri	 opetustoimen	 kunta:	 Päivähoidon tehtäväaluetta johtaa päivähoidon johtaja 
(asiantuntija) ja hallinnossa toimii kolme päivähoidon suunnittelijaa (asiantuntijat) sekä 
päivähoidon palvelupäällikkö. Kaikki päivähoidon sisällön osaajia. Turvattiin erinomai-
sesti.

Muutoksen edut ja haitat 

Hallinnon muutoksen tehneiden kuntien mukaan tärkeimmät muutokseen liittyvät edut ovat varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön parantuminen, kasvatuksen jatkumo, varhaiskasvatuksen ja 
päivähoidon yhteinen henkilökunta ja kasvatuksen kokonaisvaltaisuus. Hallinnonmuutoksen tehneet 
kunnat ovat pääosin tyytyväisiä. Kuntien mukaan hallinnon muutos on tukenut varhaiskasvatuksen 
kehittämistä ja järjestämistä. Kuitenkin kuntien mukaan kehittämistyötä on vielä paljon. Haitoiksi 
mainittiin valtakunnan ja läänintason ohjausjärjestelmien erilaisuus sekä hallinnon muutoksen 
suunnittelemattomuus. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 13 mainitsi, että hallinnon muu-
toksesta ei ole ollut haittoja.

Hallinnon muutoksen tehneet kunnat mainitsivat seuraavat hallinnon muutokseen liittyvät 
edut: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön parantuminen ja monipuolistuminen (17 
prosenttia vastauksista), kasvatuksen jatkumo (16 prosenttia vastauksista), varhaiskasvatuksen ja 
päivähoidon yhteinen henkilökunta (6 prosenttia vastauksista), kasvatuksen kokonaisvaltaisuus 
(6 prosenttia vastauksista), erityistä tukea tarvitsevat lapset (5 prosenttia vastauksista), varhais-
kasvatuksen korostaminen (5 prosenttia vastauksista), varhaiskasvatus ei jää sosiaalitoimen 
jalkoihin (5 prosenttia vastauksista), yhteiset tilat (4 prosenttia vastauksista), taloudellisuus (4 
prosenttia vastauksista), lapsen hyvinvointi (4 prosenttia vastauksista), ammatillisen osaamisen 
parantuminen (4 prosenttia vastauksista), varhaiskasvatuksen sisällöllinen kehittyminen ja ar-
viointi (4 prosenttia vastauksista)

Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat edut joustavuus, päätöksen teko selkiintynyt sekä 
varhaiskasvatuksen arvostaminen, monipuoliset perhepalvelut, varhainen puuttuminen, aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen, yhteistyö suomenkielisen ja ruotsinkielisen puolen 
kanssa, leikki, monimuotoisempia ryhmiä, selkeys, suunnittelun helpottuminen sekä esiopetus 
ja johtajuus.

	 Pieni	opetustoimen	kunta: Lapsen asioiden käsitteleminen jatkumona päivähoidosta 
perusopetukseen, yhtenäinen ketju, jossa yhteistyö toimii. Kokonaisvaltaisuus. Yhteistyö 
hallintokunnan sisällä.

	 Keskisuuri	kunta:	Varhaiskasvatus profiloituu selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen, 
ei jää laajan sosiaalitoimen varjoon – yhteistyössä koulutoimen kanssa paljon käyttämät-
tömiä mahdollisuuksia, sekä toiminnallisia että taloudellisia.

	 Suuri	kunta:	Päivähoito ja perusopetus antavat hyvän mahdollisuuden yhdessä kasvun 
ja opin polun rakentamiselle ja tukemiselle lapsen eri kehitysvaiheissa. Lisääntynyt 
kiinnostus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen luottamusmiestasolla. Yhteinen agenda 
kasvu, oppiminen, yhteiset toimintaympäristöt.

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 13 mainitsi, että hallinnon muutoksesta ei ole ollut 
haittoja. Haitaksi mainittiin valtakunnan ja läänintason ohjausjärjestelmien erilaisuus – kes-
kusvirastot voisivat olla varhaiskasvatuksen osalta samat. Haitaksi koettiin myös että hallinnon 
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muutos tapahtui liian nopeasti ja suunnittelemattomasti. Koettiin, että ennen hallinnon muutosta 
ei tiedetty muutoksen positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. Suuren kunnan edustaja totesi, 
että ei ole vertaisia kumppaneita. Raha- ja henkilöstöresursseista johtuen ei päästy toteuttamaan 
niitä asioita mitä halutaan. Haitaksi koettiin sosiaalitoimen muutosvastarinta ja yhteistyön 
hankaluus. 

Haitoiksi koettiin se, että sivistystoimi ei tunne päivähoitoa ja että käytännön päivähoidon 
asiat ovat uudelle lautakunnalle vieraita. Koettiin vaarana, että päivähoito jää perusopetuksen 
jalkoihin. Haasteena koettiin myös poisoppiminen sosiaalitoimen kulttuurista - kulttuurinmuutos 
on hidasta.

	 Keskisuuri	 kunta:	muutosprosessille ja yhteistyön kehittämiselle ei ole käytettävissä 
riittävästi aikaa ja resursseja – erilainen toimintakulttuuri ei muutu hetkessä! – sosiaali-
poliittinen asiantuntemuksen kapeutuminen omassa organisaatiossa.

Kun kysyttiin mitä muuta kuntien edustajat haluavat sanoa hallinnon muutoksesta vastattiin, että 
vaikutusten analyysi on mahdotonta koska aikaa on muutoksesta kulunut niin vähän. Todettiin, 
että muutoksen toteuttaminen vaatii osaamista ja työtä sillä kulttuurin muutokset ovat hitaita: 
muutokset riippuvat paljon ihmisistä ja heidän suhtautumisistaan muutoksiin. 

	 Pieni	 opetustoimen	 kunta: Ehdottomasti yksi oikea valinta – mutta paljon on vielä 
kehitettävää ja työstettävää. Päivähoidon organisaatiorakenne, toimintamuodot ja ke-
hittämistyö kaikkinensa vaatisi kaikkien toimijatahojen yhteistyötä ja sitoutumista

Pääosin vastaukset olivat myönteisiä, kuntien mukaan hallinnon muutos on tukenut varhaiskas-
vatuksen kehittämistä ja järjestämistä. Eräässä keskisuuren kunnan vastauksessa todettiin, että 
toimivat käytännöt ja taito tehdä yhteistyötä lapsiperheiden asioissa ovat hallinnonalaa tärkeämpiä. 
Pienen kunnan edustaja mukaan kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä muutokseen.

Kuitenkin monessa vastauksessa koettiin, että on vielä paljon kehitettävää ja työstettävää. 
Yhden pienen kunnan tavoitteena oli siirtää päivähoidon ja perusopetuksen hyvät käytännöt 
toisilleen. Suuren kunnan edustajan mukaan kunkin kunnan pitäisi saada itse päättää kuinka 
päivähoidon hallinto järjestetään. Keskisuuren kunnan edustaja totesi, että valtakunnan poli-
tiikkakin tulisi olla yhteneväinen. Keskisuuren kunnan edustajan mukaan tulevaisuus näyttää 
rikastuttavatko erilaiset toimintakulttuurit ja pedagogiikat varhaiskasvatusta, esiopetusta ja 
perusopetusta.

	 Keskisuuri	kunta:	Tulevaisuus näyttää, miten varhaiskasvatuksen pedagogiikka näyt-
täytyy varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Rikastuttavatko erilaiset 
toimintakulttuurit ja pedagogiikat varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta. 
– Miten vahva varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen on vai sulautuuko se perus-
opetuksen pedagogisiin käytänteihin? Ottaako esiopetus enemmän koulusta vaikutteita 
kuin päinvastoin,
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5 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – YHTEENVETO

Sosiaalihuoltolain väliaikaisen muutoksen voimassaolon, eli kolmen vuoden aikana päivähoidon 
hallinnon muutokseen on lähdetty maltillisesti kunnissa. Kyselyn aineiston keräämisen aikoihin 
syksyyn 2006 mennessä muutoksen oli tehnyt yhteensä 41 kuntaa (9,9 prosenttia Suomen kun-
nista), joista 32:ssa hallinto on muutettu opetustoimeen ja yhdeksässä on muodostettu kokonaan 
uusi lautakunta. Näissä kunnissa oli yhteensä noin 34 600 lasta päivähoidossa. Se on 19 prosenttia 
kaikista Suomessa hoidettavista 1–6-vuotiaista lapsista. (ks. liite 4.) Lisäksi 82 kunnassa (22,8 
prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista) on keskusteltu mahdollisesta muutoksesta tulevai-
suudessa. Näistä 60 kunnassa oli keskusteltu tai perustettu työryhmä selvittämään päivähoidon, 
yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnon siirtämistä ja 22 kunnassa muutoksen kohteena 
on suurempi kunnallinen muutos esimerkiksi kuntaliitos. 

Myös esiopetuksen osalta kunnat ovat voineet ratkaista hallinnonalan parhaaksi katsomallaan 
tavalla jo lakisääteisen esiopetuksen käynnistymisestä eli vuodesta 2001 lähtien. Sisällönohjaus on 
toteutettu Opetushallituksen (2000) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 
Esiopetuksen hallinnosta vastaa tämän selvityksen mukaan kunnissa useammin opetustoimen 
lautakunta kuin sosiaalitoimen lautakunta. 

Nykyisen päivähoitolain mukaisesti päivähoidon valtakunnallinen hallinto säilyy sosiaali- ja 
terveysministeriössä kuntien päivähoidon hallinnonalasta riippumatta. Hallinnon muutoksen 
tehneiden kuntien mukaan muutoksella ei ole ollut vaikutusta kuntien yhteistyöhön lääninhal-
lituksen sosiaali- ja terveysosaston eikä sivistysosaston kanssa.

Oleellinen komponentti ohjauksessa on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ns. Vasu-
asiakirja (Stakes 2003/2005). Lähes kaikki kunnat ovat käynnistäneet joko kuntakohtaisesti tai 
seudullisesti omat varhaiskasvatussuunnitelmaprosessinsa. Kunnissa on innolla otettu vastaan 
sisällön laadun kehittäminen varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta on kaikissa kunnissa eniten 
linjattu kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman avulla. Kaiken kaikkiaan samanlainen suun-
taus oli nähtävissä sekä sosiaalitoimen kunnissa että opetustoimen kunnissa. Erona oli vain se, 
että opetustoimen kunnissa kaikkia asiakirjoja oli tehty tai tekeillä enemmän kuin sosiaalitoimen 
kunnissa. Suurimmaksi Vasun vaikutukseksi nousi kaikissa kunnissa varhaiskasvatuksen laadun 
ja henkilöstön ammatillisuuden kehittyminen. Sosiaalitoimen kunnissa toisena ja opetustoimen 
kunnissa kolmantena oli yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden lisääntyminen. Opetustoimen 
kunnissa suurimpana vaikutuksena nousi esiin päivähoidon yhdenmukaistuminen ja selkeyty-
minen. 

Sekä kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli sosiaalitoimen alaisuudessa, että kunnissa, joissa 
niiden hallinto oli muutettu, muutoksista suurin osa kohdistui palvelutarjonnan laatuun tai mää-
rään. Sekä sosiaali- että opetustoimen kunnissa oli tehty samansuuntaisesti muutoksia yksityisen 
hoidon tukeen. Sosiaalitoimen kunnissa oli tehty muutoksia enemmän kotihoidontukeen kuin 
opetustoimen kunnissa. Sen sijaan kunnissa, joissa päivähoidon hallinto oli muutettu, muutoksia 
oli tehty avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin. Muutosten vaikutuksiin oltiin yleisesti ottaen 
tyytyväisiä. Kunnissa, joissa hallinnon muutos oli tehty, muutoksiin oltiin tyytyväisempiä kuin 
sosiaalitoimen kunnissa.

Aloitteentekijöitä hallinnon muutokseen olivat mm. Kainuun malli, kunnan johto, kunnan 
valtuusto ja sivistyslautakunta. Suurin osa muutoksen tehneiden kuntien edustajista oli tiedot-
tanut vanhemmille tulevasta muutoksesta. Suurin osa muutoksen tehneiden kuntien edustajista 
ei ollut selvittänyt vanhempien mielipidettä muutoksesta. 
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Päivähoitoa ja yksityisen hoidon ja kotihoidon tukea koskevat asiat esittelee kunnissa nii-
den hallinnosta vastaavalle toimielimelle useimmiten vastaava johtaja; sosiaalitoimen kunnissa 
sosiaali- tai perusturvajohtaja ja opetustoimen kunnissa sivistysjohtaja. Muutoksen tehneiden 
kuntien edustajista kaksi kolmesta vastasi, että varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asioiden esit-
telijä lautakunnalle oli sama kuin ennen hallinnon muutosta yksi kolmesta vastasi, että esittelijä 
ei ollut sama. 

Yleisesti ottaen sekä sosiaalitoimen että opetustoimen kunnissa päivähoito tekee melko 
paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja yhteistyö toimii hyvin. Toisaalta aineistosta tulee 
esille arvioinnin vaikeus näin lyhyen ajan perusteella.

Yhteistyötä opetustoimen ja päivähoidon kanssa arvioidaan tehtävän melko paljon tai paljon 
yhteensä noin 80 prosentissa opetustoimen hallinnon kunnista, kun vastaava osuus sosiaalitoimen 
hallinnon kunnissa oli noin 54 prosenttia.

Yhteistyön määrässä lastensuojelun kanssa ei kyselyn mukaan ole varsinaisesti eroja so-
siaali- ja opetustoimen hallinnon kuntien välillä. Sosiaalitoimen kunnat arvioivat yhteistyön 
toimivuuden henkilöstön sekä lapsen ja perheen kannalta hieman paremmaksi.

Kyselyn mukaan opetustoimen hallinnon kunnissa päivähoito tekee jonkin verran enemmän 
yhteistyötä lastenneuvolan kanssa kuin sosiaalitoimen hallinnon kunnissa. Opetustoimen kunnat 
arvioivat myös yhteistyön toimivuuden lastenneuvolan kanssa jonkin verran paremmaksi kuin 
sosiaalitoimen kunnat. 

Sekä opetustoimen kunnat että sosiaalitoimen kunnat arvioivat, että päivähoito tekee erityisen 
tuen palvelujen järjestäjien kanssa yhteistyötä melko paljon tai paljon. Neljätoista sosiaalitoimen 
ja yksi opetustoimen kunta mainitsivat, ettei yhteistyötä erityisen tuen palvelujen tarjoajien kanssa 
tehdä lainkaan. Hallinnon muutoksen tehneistä kunnista 63 prosenttia arvioi, että muutoksella 
ei ole ollut vaikutuksia yhteistyöhön. Yhteistyön toimivuuden arviot olivat lähes yhtäläiset eri 
hallinnon kuntien välillä. 

Kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä tehdään vähiten. Yhteistyön määrässä kolmannen 
sektorin kanssa ei kyselyn mukaan ole suuria eroja sosiaali- ja opetustoimen hallinnon kuntien 
välillä. 

Suurin osa hallinnon muutosten tehneistä kunnista vastaa, että muutos ei ole vaikuttanut 
päivähoidon kustannuksiin eikä resurssien jakoon. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 
puolet vastasi, että hallinnon muutos ei ole vaikuttanut päivähoidon organisaatioon ja puolet 
vastasi, että hallinnon muutos on vaikuttanut päivähoidon organisaatioon. Kaksi kolmesta hal-
linnon muutoksen tehneistä kunnista vastasi, että hallinnon muutoksella ei ole ollut vaikutuksia 
päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan ja yksi kolmesta vastasi, että hallinnon muutoksella on ollut 
vaikutuksia päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan kunnassa. Muutoksia oli mm. johtajuudessa, 
työaikajärjestelyissä ja henkilöstökoulutuksissa. 

Muutoksen tehneiden kuntien edustajista puolet vastasi, että hallinnon muutoksella ei ole 
ollut vaikutuksia päivähoidon toimintakulttuuriin käytännön hoito-, kasvatus- ja opetustyön 
tasolla. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiantuntemukseen säilymiseen hallinnon muutok-
sen yhteydessä kiinnitettiin huomiota ja se säilyi hyvin vastausten mukaan. Päivähoidosta tuli 
useimmiten oma itsenäinen yksikkönsä ja henkilökunta säilyi samana. Kahdessa kolmasosassa 
vastauksista sanottiin, että henkilökunta on suhtautunut myönteisesti hallinnon muutokseen. 

Kaksi kolmesta muutoksen tehneistä kunnista mainitsi, että kunnan päivähoidon ohjaus-
järjestelmässä ei tehty muutoksia hallinnon muutoksen vuoksi. Kolmasosa vastasi, että muu-
toksia oli tehty koulutussuunnitteluun, päivähoidon valvonnan käytäntöihin tai pedagogiseen 
ohjaamiseen. 

Hallinnon muutoksen tehneet kuntien mukaan tärkeimmät muutokseen liittyvät edut 
ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön parantuminen, kasvatuksen jatkumo, 
varhaiskasvatuksen ja päivähoidon yhteinen henkilökunta ja kasvatuksen kokonaisvaltaisuus. 
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Haitoiksi mainittiin valtakunnan ja läänintason ohjausjärjestelmien erilaisuus sekä hallinnon 
muutoksen suunnittelemattomuus. Muutoksen tehneiden kuntien edustajista 13 mainitsi, että 
hallinnon muutoksesta ei ole ollut haittoja. Toisaalta aineistosta tulee esille arvioinnin vaikeus 
näin lyhyen ajan perusteella. 

Hallinnon muutoksen tehneiden kuntien toteutuneita tavoitteita olivat konkreettiset asiat 
kuten tilojen yhteiskäyttö ja yhteisten avustajien hyödyntäminen. Toteutumattomia tavoitteita 
olivat kasvatuksen jatkumo ja yhteinen toimintakulttuuri eli asiat jotka vaativat pidemmän ajan 
toteutua. Hallinnonmuutoksen tehneet kunnat ovat pääosin tyytyväisiä. Kuntien mukaan hal-
linnon muutos on tukenut varhaiskasvatuksen kehittämistä ja järjestämistä. Kuitenkin kuntien 
mukaan kehittämistyötä on vielä paljon. 



�8

Päivähoidon hallinto kunnissa 2006

Stakes, Raportteja 9/2007

6 YLEISTÄ POHDINTAA PÄIVÄHOIDON HALLINNOSTA   
 KUNNISSA

Johdantoluvussa viitattiin keskustelun päivähoidon hallinnosta käynnistyneen vapaakuntakokei-
lun aikana noin kaksikymmentä vuotta sitten. Nyt erityisesti palvelu- ja kuntarakenneuudistuksen 
myötä päivähoidon hallinto kunnissa liittyy taas osaksi valtakunnallista palveluiden kokonais-
uudistusta. Kaikki kunnat joutuvat tavalla tai toisella ottamaan kantaa alueelliseen yhteistyöhön 
tai yhdentymisiin muiden kuntien kanssa ja samalla ratkaisemaan palveluiden hallinnollisen 
organisoinnin.

Tämän raportin pohjana oli noin kolmen vuoden aika, jolloin kunnissa on voitu tehdä 
päivähoidon hallintoon muutoksia. Muutosvaikutusten ja -kokemusten kartoittamiseksi se on 
erittäin lyhyt ajanjakso varsinkin, kun kunnissa ei tuona jaksona ollut mitään suurta innostusta 
paikallisesti päivähoidon hallinnon muuttamiseen. 

Raportin taustana oli myös muutamiin kuntiin Stakesin ja Kuntaliiton edustajien tekemät 
kuntakäynnit syksyllä 2005. Vierailut tehtiin neljään kuntaan, joista kaksi oli siirtänyt päivähoidon 
opetus- tai sivistystoimen yhteyteen ja kahdessa päivähoito oli sosiaalitoimen yhteydessä. Kaikissa 
kunnissa päivähoidolla tuntui olevan arvostettu ja suhteellisen itsenäinen rooli kuntahallinnossa. 
Jokainen kunta korosti hyvää yhteistyötä eri palveluiden kesken. Ehkä selkeimmin havaitsi eroa 
siinä, että opetustoimen yhteyteen siirtäneissä kunnissa korostettiin kasvatuksellista jatkumoa 
kun taas sosiaalitoimen yhteydessä olevissa kunnissa korostettiin asiakaslähtöisesti perheiden 
tarpeiden pohjalta rakentuvaa kokonaisuutta. (Ojanen 2005.)

Muutosta päivähoidon kuntahallinnossa tapahtui suhteellisen maltillisesti viimeisen kol-
men vuoden aikana. Sen sijaan lähivuodet voivat tuoda hyvinkin nopeasti muutoksia. Kunnissa 
joudutaan eri syistä pohtimaan ja arvioimaan päivähoitopalveluiden organisointia. Joidenkin 
kuntien (esimerkiksi Tampere12) kehittämät hallinnolliset, perinteisiä sektorirajoja murtavat 
innovaatiot, toimivat varmasti katalysaattoreina muillekin kunnille. Samoin alueelliset kehittä-
mishankkeet (esimerkiksi Jyvässeudun aluemalli13) tulevat antamaan konkreettisia uudenlaisia 
palveluita hallinnoivia toimintamalleja.

Hallitusohjelma14 sisältää useita kohtia, jotka eri tavoin liittyvät päivähoidon hallinnon 
organisoitumiseen lähivuosina. Keskeisenä tavoitteena on ensinnäkin päivähoitolainsäädännön 
uudistuksen toteuttaminen. Toinen mittava asia on varhaiskasvatuksen aseman selvittäminen 
hallinnossa. Hallitusohjelma painottaa kasvatuksen jatkumoa varhaiskasvatuksesta alkaen.

Toisaalta hallitusohjelma tuo haasteeksi lapsiperheiden palvelujen kokoamisen perhekes-
kuksiksi sekä palvelujen valintamahdollisuuksien parantamisen lisäämällä yhteistyötä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Perheille tulee luoda aitoja mahdollisuuksia valita lap-
silleen paras hoitomuoto. Hallitusohjelma painottaa vielä varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä 
monimuotoisemmiksi lisäämällä osa-aikaisen hoidon mahdollisuutta sekä avoimia päiväkoteja 
ja kerhotoimintaa. Myös perhepäivähoidon edellytyksiä luvataan parannettavan. 

Edellä mainittujen lisäksi hallitusohjelman lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin poli-
tiikkaohjelmassa todetaan vielä, että tarvitaan useita samansuuntaisia toimia eri hallinnonaloilla 
ja että tämä edellyttää hallinnonalojen välisen yhteistyön ja koordinaation parantamista sekä 
moniammatillisen yhteistyön kehittämistä paikallisesti. Hallitusohjelma toteaa vielä, että lapsi-
perheiden hyvinvointia, taloudellista asemaa ja palveluita parannetaan, päätösten lapsivaikutuksia 
arvioidaan sekä tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. 

 12 Tampereen kaupunki. 2007. http://www.tampere.fi/.

 13 Pehkonen 2007.

 14 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 2007−2011.
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Päivähoidon sisällön laatua kehystävä asiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
(Vasu) valmistui syyskuussa 2003 (Stakes 2003/2005). Rinnan päivähoidon hallinnonalan kanssa 
Stakes on seurannut kuntakohtaisesti myös tähän asiakirjaan perustuvaa päivähoidon sisällön 
kehittämiseksi tehtävää työtä eli kunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tekemistä. 

Kyselyn vastanneiden kuntien mukaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tärkeim-
pänä vaikutuksena nousi esiin varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön ammatillisuuden ke-
hittyminen. Hienoisena erona sosiaalitoimen ja opetustoimen kuntien kesken näyttäytyi se, että 
opetustoimen yhteyteen päivähoidon hallinnon siirtäneissä kunnissa painotettiin Vasun vaikutusta 
päivähoitoa yhdenmukaistavana ja selkeyttävänä. Sosiaalitoimen yhteydessä olevissa kunnissa 
painotettiin Vasuun liittyen vanhempien roolin vahventumista kasvatuskumppanuutena. 

Päivähoitopalveluiden hallinnolliselle organisoinnille kunnissa tulee olemaan lähivuosina 
paitsi laajat mahdollisuudet myös uudenlaisia haasteita. Palvelukonseptiin on tulossa uusia muo-
toja erityisesti lastenneuvolan sekä avoimen varhaiskasvatuksen suunnasta. 

Tärkeää on varmistaa lasten ja perheiden kannalta palveluiden mielekäs kokonaisuus sekä 
laadukkaan varhaiskasvatuksen sisältö, jossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen elementit kietou-
tuvat saumattomasti toisiinsa. Ja tämä kaikki on omaleimaisesti hyvänä pohjana sekä esi- että 
perusopetukseen.
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Liite 1. Taulukot

TAULUKKO 1. Päivähoidon hallinto 2006 -kyselyssä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4 kuntanne päivähoidon yhteis-
työn määrää perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen ja kolmannen sektorin kanssa. Asteikko 
oli Ei lankaan yhteistyötä, Jonkin verran yhteistyötä, Melko paljon yhteistyötä ja Paljon yhteistyötä.

 
 

Ei lainkaan 
yhteistyötä

Jonkin verran 
yhteistyötä

Melko paljon 
yhteistyötä

Paljon yhteistyötä

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Perusopetus 0,6 % 0,0 % 45,5 % 20,0 % 41,8 % 50,0 % 12,1 % 30,0 %
Lastensuojelu 0,9 % 0,0 % 33,1 % 40,0 % 43,3 % 50,0 % 22,6 % 10,0 %
Lastenneuvola 2,5 % 0,0 % 34,8 % 25,0 % 47,2 % 55,0 % 15,5 % 20,0 %
Erityinen tuki 4,4 % 2,5 % 44,5 % 45,0 % 45,5 % 42,5 % 5,6 % 10,0 %
Kolmas sektori 16,2 % 10,5 % 62,1 % 63,2 % 18,8 % 18,4 % 2,9 % 7,9 %

TAULUKKO 2. Päivähoidon hallinto 2006 -kyselyssä pyydettiin arvioimaan henkilöstön näkökulmasta asteikolla 1–4 
kunnan päivähoidon yhteistyön toimivuutta perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvola, erityisen tuen ja kolmannen 
sektorin kanssa. Asteikko oli Yhteistyö toimii heikosti, Yhteistyö toimii tyydyttävästi, Yhteistyö toimii hyvin ja Yhteistyö 
toimii erittäin hyvin. 

 
 

Yhteistyö toimii 
heikosti

Yhteistyö toimii 
tyydyttävästi

Yhteistyö toimii 
hyvin

Yhteistyö toimii 
erittäin hyvin

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Perusopetus 7 % 0 % 38 % 17 % 49 % 63 % 7 % 20 %
Lastensuojelu 3 % 5 % 30 % 42 % 49 % 46 % 17 % 7 %
Lastenneuvola 4 % 0 % 28 % 22 % 54 % 51 % 13 % 27 %
Erityinen tuki 5 % 2 % 33 % 39 % 54 % 46 % 8 % 12 %
Kolmas sektori 18 % 23 % 48 % 39 % 29 % 31 % 5 % 8 %

TAULUKKO 3. Päivähoidon hallinto 2006 -kyselyssä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4 miten tarkoituksenmukaisesti 
lapsen ja perheen kannalta päivähoidon yhteistyö perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen 
ja kolmannen sektorin kanssa toimii kunnassa. Asteikko oli Yhteistyö toimii heikosti, Yhteistyö toimii tyydyttävästi, 
Yhteistyö toimii hyvin ja Yhteistyö toimii erittäin hyvin.

 
 

Yhteistyö toimii 
heikosti

Yhteistyö toimii 
tyydyttävästi

Yhteistyö toimii 
hyvin

Yhteistyö toimii 
erittäin hyvin

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Sosiaali-
toimi

Opetus-
toimi

Perusopetus 4 % 5 % 29 % 15 % 58 % 51 % 9 % 29 %

Lastensuojelu 3 % 7 % 22 % 37 % 63 % 49 % 12 % 7 %

Lastenneuvola 2 % 0 % 23 % 17 % 62 % 54 % 14 % 29 %

Erityinen tuki 5 % 3 % 31 % 38 % 52 % 48 % 12 % 13 %

Kolmas sektori 16 % 21 % 47 % 39 % 32 % 36 % 5 % 5 %
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Liite 2. Kuviot

KUVIO 8. Päivähoidon hallinto 2006 -kyselyssä pyydettiin arvioimaan henkilöstön näkökulmasta asteikolla 1–4 kunnan 
päivähoidon yhteistyön toimivuutta perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen ja kolmannen 
sektorin kanssa. Asteikko oli Yhteistyö toimii heikosti, Yhteistyö toimii tyydyttävästi, Yhteistyö toimii hyvin ja Yhteistyö 
toimii erittäin hyvin. 
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KUVIO 9. Päivähoidon hallinto 2006 -kyselyssä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4 miten tarkoituksenmukaisesti 
lapsen ja perheen kannalta päivähoidon yhteistyö perusopetuksen, lastensuojelun, lastenneuvolan, erityisen tuen 
ja kolmannen sektorin kanssa toimii kunnassa. Asteikko oli Yhteistyö toimii heikosti, Yhteistyö toimii tyydyttävästi, 
Yhteistyö toimii hyvin ja Yhteistyö toimii erittäin hyvin.
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Liite 3. Stakesin kyselyyn päivähoidon hallinnosta 2006 vastanneet kunnat

Pienet kunnat:  alle 10 000 asukasta
Keskisuuret kunnat:  10 000–75 000 asukasta
Suuret kunnat:  yli 75 000 asukasta

Asukasluvut 31.12.2005, Lähde: Tilastokeskus.

Suuret kunnat  Suuret kunnat

Sosiaalitoimi Opetustoimi tai uusi lautakunta
Espoo 231 704 Espoo Esbo 231 704
Helsinki Helsingfors 560 905 Lahti Lahtis 98 413
Jyväskylä 84 434 Tampere Tammerfors 204 337
Kuopio 90 726
Oulu Uleåborg 128 962
Turku Åbo 174 868
Vantaa Vanda 187 281

Keskisuuret kunnat

Sosiaalitoimi
Anjalankoski 16 930
Forssa 17 918
Hamina Fredrikshamn 21 957
Haukipudas 17 409
Heinola 20 729
Hollola 21 199
Hyvinkää Hyvinge 43 848
Hämeenkyrö Tavastkyro 10 186
Hämeenlinna Tavastehus 47 335
Iisalmi Idensalmi 22 482
Ilmajoki 11 496
Janakkala 15 871
Joensuu 57 858
Joutseno 10 849
Jyväskylän mlk Jyväskylä lk 34 774
Jämsä 15 164
Järvenpää Träskända 37 505
Kangasala 26 807
Kankaanpää 12 618
Kauhajoki 14 465
Keuruu 11 180
Kiiminki 12 108
Kokkola Karleby 36 267
Kontiolahti 12 768
Kotka 54 838
Kurikka 10 533
Kuusamo 17 113
Kuusankoski 20 247
Laukaa 17 193
Lempäälä 18 248
Leppävirta 10 967

Keskisuuret kunnat

Sosiaalitoimi
Lieksa 13 722
Lieto Lundo 15 103
Loimaa 13 098
Mikkeli S:t Michel 46 514
Mustasaari Korsholm 17 369
Mäntsälä 18 226
Naantali Nådendal 13 960
Nastola 14 790
Nivala 10 889
Nurmijärvi 37 391
Nurmo 11 968
Orimattila 14 614
Parainen Pargas 12 063
Pedersören 
kunta

Pedersöre 10 566

Pieksämäki 12 363
Pirkkala Birkala 14 875
Raahe Brahestad 22 408
Raisio Reso 23 799
Rauma Raumo 36 589
Riihimäki 27 069
Saarijärvi 10 041
Salo 25 201
Savonlinna Nyslott 27 239
Seinäjoki 36 409
Siilinjärvi 20 271
Tornio Torneå 22 297
Tuusula Tusby 34 890
Ulvila Ulvsby 13 803
Uusikaupunki Nystad 16 198
Valkeala 11 419
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Keskisuuret kunnat

Sosiaalitoimi
Vammala 15 228
Varkaus 23 946
Vihti Vichtis 25 935

Keskisuuret kunnat

Sosiaalitoimi
Ylivieska 13 482
Ylöjärvi 23 035
Äänekoski 13 668

Keskisuuret kunnat

Opetustoimi tai uusi lautakunta
Imatra 29 529
Kaarina S:t Karins 21 943
Kajaani Kajana 35 562
Kemi 22 831
Kempele 14 475
Kerava Kervo 31 544
Kirkkonummi Kyrkslätt 33 581
Kouvola 31 054
Kuhmo 10 271
Lappeenranta Villmanstrand 59 073
Liperi 11 750

Keskisuuret kunnat

Opetustoimi tai uusi lautakunta
Lohja Lojo 36 585
Nokia 29 147
Pietarsaari Jakobstad 19 521
Porvoo Borgå 46 982
Sipoo Sibbo 18 719
Sotkamo 10 713
Suomussalmi 10 071
Tammisaari Ekenäs 14 566
Vaasa Vasa 57 241
Valkeakoski 20 408

Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Alahärmä 4 817
Alajärvi 8 980
Alastaro 2 977
Alavieska 2 854
Alavus 9 631
Asikkala 8 560
Askola 4 555
Aura 3 699
Enontekiö Enontekis 2 000
Eurajoki Euraåminne 5 834
Haapajärvi 7 882
Haapavesi 7 680
Hailuoto Karlö 964
Halikko 9 593
Halsua 1 441
Hankasalmi 5 588
Hanko Hangö 9 827
Harjavalta 7 673
Hartola 3 671
Hattula 9 332
Hausjärvi 8 419
Heinävesi 4 311
Himanka 3 084
Hirvensalmi 2 579
Houtskari Houtskär 670
Huittinen 9 064
Humppila 2 600
Hämeenkoski 2 191

Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Ii 6 867
Iitti 7 265
Ikaalinen Ikalis 7 547
Ilomantsi Ilomants 6 422
Inari Enare 7 043
Iniö 253
Inkoo Ingå 5 310
Isojoki Storå 2 552
Isokyrö Storkyro 5 044
Jaala 1 928
Jalasjärvi 8 631
Jokioinen Jockis 5 754
Joroinen Jorois 5 619
Joutsa 4 058
Juankoski 5 583
Jurva 4 486
Juuka 6 034
Juupajoki 2 224
Juva 7 369
Kalajoki 9 198
Kannonkoski 1 627
Kannus 5 937
Karjaa Karis 8 956
Karstula 4 801
Karttula 3 523
Kaskinen Kaskö 1 482
Kauhava 8 026
Kaustinen Kaustby 4 348



4�

Päivähoidon hallinto kunnissa 2006

Stakes, Raportteja 9/2007

Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Keitele 2 760
Kemijärvi 9 293
Keminmaa 8 926
Kemiö Kimito 3 293
Kerimäki 5 922
Kestilä 1 664
Kesälahti 2 667
Kihniö 2 353
Kiikala 1 834
Kiikoinen 1 291
Kinnula 1 933
Kitee 9 795
Kittilä 5 840
Kiukainen 3 358
Kiuruvesi 9 745
Kivijärvi 1 424
Kodisjoki 525
Kolari 3 828
Konnevesi 3 099
Korpilahti 4 997
Korppoo Korpo 883
Kortesjärvi 2 384
Kristiinankau-
punki

Kristinestad 7 662

Kuhmalahti 1 120
Kuhmoinen 2 805
Kuivaniemi 2 001
Kuortane 4 185
Kuru 2 761
Kustavi Gustavs 930
Kuusjoki 1 755
Kyyjärvi 1 646
Kälviä Kelviå 4 483
Kärkölä 4 974
Kärsämäki 3 025
Köyliö Kjulo 2 948
Laitila 8 569
Lammi 5 612
Lapinlahti 7 513
Lappajärvi 3 670
Lappi 3 267
Lavia 2 195
Lemi 3 107
Lestijärvi 955
Liminka Limingo 7 484
Lohtaja Lochteå 2 882
Loviisa Lovisa 7 381
Lumijoki 1 856
Luopioinen 2 405
Luoto Larsmo 4 393
Luumäki 5 297
Luvia 3 325
Längelmäki 1 673
Maalahti Malax 5 542

Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Maaninka 3 781
Maksamaa Maxmo 1 043
Marttila 2 064
Masku 6 031
Mellilä 1 225
Merijärvi 1 273
Merikarvia Sastmola 3 582
Merimasku 1 544
Miehikkälä 2 433
Mouhijärvi 3 014
Muhos 8 240
Multia 2 020
Muonio 2 418
Muurame 8 672
Mynämäki 6 342
Mänttä 6 525
Nilsiä 6 595
Nousiainen Nousis 4 518
Nurmes 9 151
Närpiö Närpes 9 463
Oravainen Oravais 2 193
Oripää 1 335
Orivesi 8 929
Oulunsalo 9 319
Outokumpu 7 758
Padasjoki 3 639
Paimio Pemar 9 876
Paltamo 4 183
Parikkala 6 227
Parkano 7 340
Pelkosenniemi 1 113
Pello 4 477
Perho 3 044
Pernaja Pernå 3 925
Perniö Bjärnå 5 999
Pertteli 3 903
Pertunmaa 2 102
Petäjävesi 3 703
Pieksänmaa 8 603
Pielavesi 5 482
Pihtipudas 4 917
Piikkiö Pikis 7 024
Piippola 1 337
Pohja Pojo 4 874
Polvijärvi 5 008
Pomarkku Påmark 2 528
Pornainen Borgnäs 4 760
Posio 4 247
Pudasjärvi 9 380
Pulkkila 1 632
Punkalaidun 3 450
Puumala 2 807
Pyhtää Pyttis 5 138
Pyhäjoki 3 478
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Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Pyhäjärvi 6 271
Pyhäntä 1 834
Pyhäranta 2 218
Pyhäselkä 7 670
Pylkönmäki 1 007
Pälkäne 4 456
Rantasalmi 4 371
Ranua 4 715
Renko 2 352
Ristiina 5 104
Ristijärvi 1 626
Ruotsinpyhtää Strömfors 2 912
Ruovesi 5 398
Rusko 3 781
Ruukki 4 479
Rymättylä Rimito 2 039
Salla 4 571
Sammatti 1 300
Sauvo Sagu 2 931
Savitaipale 4 126
Savonranta 1 217
Savukoski 1 303
Sievi 5 192
Siikainen 1 800
Siikajoki 1 329
Simo 3 621
Siuntio Sjundeå 5 422
Sodankylä 9 216
Soini 2 614
Somero 9 606
Sonkajärvi 4 951
Sulkava 3 196
Sumiainen 1 313
Suodenniemi 1 359
Suolahti 5 364
Suomenniemi 818
Suomusjärvi 1 309
Suonenjoki 7 766
Säkylä 4 937
Särkisalo Finby 741
Taipalsaari 4 895
Taivalkoski 4 728
Taivassalo Tövsala 1 742
Tammela 6 505

Pienet kunnat

Sosiaalitoimi
Tarvasjoki 1 960
Tervo 1 835
Tervola 3 679
Teuva Östermark 6 220
Tohmajärvi 5 446
Toijala 8 348
Toivakka 2 353
Tuulos 1 564
Tuusniemi 2 998
Tyrnävä 5 732
Urjala 5 565
Utajärvi 3 223
Utsjoki 1 363
Uurainen 3 137
Uusikaarlepyy Nykarleby 7 375
Vaala 3 718
Vahto 1 873
Valtimo 2 671
Vampula 1 704
Varpaisjärvi 3 068
Vehmaa 2 464
Velkua 245
Vesanto 2 583
Veteli Vetil 3 593
Vieremä 4 125
Vihanti 3 338
Viiala 5 441
Viitasaari 7 458
Viljakkala 2 080
Vilppula 5 457
Virolahti 3 641
Vähäkyrö Lillkyro 4 648
Västanfjärd 804
Vöyri Vörå 3 513
Ylihärmä 3 021
Yli-Ii 2 279
Ylistaro 5 588
Ylitornio Övertorneå 5 184
Ylämaa 1 513
Yläne 2 139
Ypäjä 2 678
Äetsä 4 955
Ähtäri Etseri 6 885
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Pienet kunnat

Opetustoimi tai uusi lautakunta
Askainen Villnäs 940
Evijärvi 2 916
Hyrynsalmi 3 096
Kaavi 3 596
Karkkila Högfors 8 807
Kokemäki Kumo 8 365
Laihia Laihela 7 564
Mäntyharju 6 862
Noormarkku Norrmark 6 116

Pienet kunnat

Opetustoimi tai uusi lautakunta
Nummi-Pusula 6 002
Puolanka 3 408
Rantsila 2 055
Rautalampi 3 678
Rautjärvi 4 273
Rääkkylä 2 838
Vimpeli 3 414
Vuolijoki 2 655
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Hallinnon muutoksen tehneet kunnat 

Kunta Asukasmäärä Päivähoidossa 
olevien lasten 

määrä

Päivähoidon 
hallinnon 

siirtymisvuosi

Askainen 940 32 2004
Esbo 231 704 1 300 1999
Evijärvi 2 916 58 2006
Hyrynsalmi 3 096 39 2005
Imatra 29 529 808 1996
Kaarina 21 943 1 146 2004
Kaavi 3 596 79 2006
Kajaani 35 562 930 2005
Karkkila 8 807 312 2006
Kemi 22 831 782 2004
Kempele 14 475 771 2006
Kerava 31 544 1 373 1997
Kirkkonummi 33 581 1 464 2005
Kokemäki 8 365 221 2006
Kouvola 31 054 842 2004
Kuhmo 10 271 217 2005
Lahti 98 413 3 026 2005
Laihia 7 564 270 2006
Lappeenranta 59 073 1 885 2005
Liperi 11 750 433 2005
Lohja 36 585 1 361 2004
Mäntyharju 6 862 130 2006
Nokia 29 147 1 361 2006
Noormarkku 6 116 206 2006
Nummi-pusula 6 002 198 2006
Pietarsaari 19 521 737 2005
Porvoo 46 982 2 111 2005
Puolanka 3 408 74 2005
Rantsila 2 055 43 2005
Rautalampi 3 678 80 2004
Rautjärvi 4 273 116 2004
Rääkkylä 2 838 58 2005
Sipoo 18 719 1 101 2006
Sotkamo 10 713 311 2005
Suomussalmi 10 071 257 2005
Tammisaari 14 566 603 2005
Tampere 204 337 6 613 2005
Vaasa 57 241 2 407 2004
Valkeakoski 20 408 738 2006
Vimpeli 3 414 75 2006
Vuolijoki 2 655 69 2005

Kunnat yhteensä 34 637

Koko maa 182 460

Asukasmäärät 31.12.2005 Tilastokeskus.
Päivähoidossa olevien lasten määrä: Stakesin SOTKAnet.
Espoon tieto: Espoon ruotsinkielinen päivähoito.

Liite 4. Kyselyssä mukana olevat hallinnon muutoksen tehneet kunnat



Päivähoidon hallinnonalaseuranta 2006 

Tämä kysely on lähetetty kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ja arvioida lasten päivähoidon, 
kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen hallinnonalan tilannetta kunnissa.

1) Kunta

  

2) Vastaaja

  

3) Mikä monijäseninen toimielin vastaa lasten päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen 
hallinnosta kunnassanne tällä hetkellä?

  

4) Mikä hallintokunta vastaa esiopetuksen hallinnosta kunnassanne?

  

Alahärmä

Etunimi *

Sukunimi *

Tehtävänimike *

Toimialue *

Postiosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelinnumero *

Sähköpostiosoite *

sosiaali-, sosiaali- ja terveyslautakunta, perusturvalautakuntanmlkj

opetus-, koulutus-, koulu-, sivistyslautakuntanmlkj

uusi lautakunta, mikä? nmlkj

kunnanhallitusnmlkj

sosiaali-, sosiaali- ja terveystoimi, perusturvanmlkj

opetus-, koulutus-, koulu-, sivistystoiminmlkj

sosiaali- ja opetustoimi yhdessänmlkj

kunnanhallitusnmlkj

muu, mikä? nmlkj

Liite 5. Kyselylomake



5) Kuka kunnassanne esittelee päivähoitoa, yksityisen hoidon ja kotihoidon tukea koskevat asiat 
hallinnosta vastaavalle toimielimelle?

 
  

6) Suunnitteleeko kuntanne lasten päivähoidon, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen hallinnon muutosta 
lähivuosina

  

7) *)Minkälaista hallinnon muutosta kuntanne suunnittelee lähivuosina?

  

8) Millä asiakirjoilla varhaiskasvatusta on kunnassanne linjattu? 

  

9) *Muu: Millä muilla asiakirjoilla varhaiskasvatusta on kunnassanne linjattu?

  

10) Miten kuvailisitte Vasun vaikutusta kunnassanne?

 
  

Toiminimike

KeskeytKeskeytää

Einmlkj

*)Kyllänmlkj

Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista kaikki kuntanne tilannetta kuvaavat

   Tehty   Tekeillä   Ei ole 
tehty 

 

Lapsi- ja perhepoliittinen linjaus / ohjelma / strategia gfedc gfedc gfedc

Varhaiskasvatuksen linjaukset gfedc gfedc gfedc

Päivähoidon strategia gfedc gfedc gfedc

Päivähoidon laadunhallinnan strategia / käsikirja gfedc gfedc gfedc

Kuntavasu (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, 2003, mukainen 
kuntakohtainen suunnitelma) gfedc gfedc gfedc

Yksikkökohtaiset Vasut gfedc gfedc gfedc

Lapsikohtaiset Vasut gfedc gfedc gfedc

*Muu gfedc gfedc gfedc

KeskeytKeskeytää



11) Onko kunnassanne toteutettu 2000-luvulla joitain päivähoitoon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen 
liittyviä palvelutarjonnan muutoksia?

  

12) *)Kuvatkaa millaisia muutoksia on tehty?

  

13) *)Mitä muutoksilla tavoitellaan?

  

14) *)Millaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut?

  

15) Onko kuntanne päivähoidolla kuntien välistä alueellista / seudullista yhteistyötä? 

 
  

16) *)Mihin asioihin yhteistyö painottuu?

  

17) Arvioikaa asteikolla 1-4 kuntanne päivähoidon yhteistyön määrää seuraavien tahojen kanssa

1= ei lainkaan yhteistyötä 2= jonkin verran yhteistyötä 3= melko paljon yhteistyötä 4= paljon yhteistyötä

  

Einmlkj

*)Kyllänmlkj

Einmlkj

*)Kyllä, mikä alue? nmlkj

KeskeytKeskeytää

   1   2   3   4   

Perusopetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastensuojelu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastenneuvola nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Erityinen tuki (päivähoidon ulkopuolinen) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kolmas sektori nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



18) Arvioikaa HENKILÖSTÖN näkökulmasta asteikolla 1-4 kuntanne päivähoidon yhteistyön toimivuutta 
seuraavien tahojen kanssa (perustelkaa arvionne)

1= yhteistyö toimii heikosti 2= yhteistyö toimii tyydyttävästi 3= yhteistyö toimii hyvin 4= yhteistyö toimii erittäin hyvin

  

19) Perustelkaa arvionne yhteistyön toimivuudesta eri tahojen kanssa HENKILÖSTÖN näkökulmasta

  

20) Arvioikaa asteikolla 1-4 miten tarkoituksenmukaisesti LAPSEN JA PERHEEN kannalta päivähoidon 
yhteistyö eri tahojen kanssa toimii kunnassanne 

Päivähoitolain mukaan kunnan järjestäessä sosiaalipalveluita tulee niistä muodostua päivähoidossa oleville lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen tarkoituksenmukainen kokonaisuus riippumatta siitä, mikä toimielin vastaa 
lasten päivähoidosta. 1= yhteistyö toimii heikosti 2= yhteistyö toimii tyydyttävästi 3= yhteistyö toimii hyvin 4= yhteistyö 
toimii erittäin hyvin 

 
  

21) Perustelkaa arvionne yhteistyön toimivuudesta eri tahojen kanssa LAPSEN JA PERHEEN kannalta 

  

22) Millaisin keinoin kunnassanne tuetaan lapsen siirtymistä päivähoidosta / esiopetuksesta 
perusopetukseen? Kuvailkaa tyypillisimpiä käytäntöjä (1-3). 

  

   1   2   3   4   

Perusopetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastensuojelu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastenneuvola nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Erityinen tuki (päivähoidon ulkopuolinen) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kolmas sektori nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

Perusopetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastensuojelu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lastenneuvola nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Erityinen tuki (päivähoidon ulkopuolinen) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kolmas sektori nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

KeskeytKeskeytää



Huomio! Seuraaviin kysymyksiin vastaavat vain ne kunnat, jotka ovat 
tehneet päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntatason 
hallintoon liittyvän muutoksen 

23) Mitä tavoitteita kunnassanne on asetettu päivähoidon, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen hallinnon 
muutokselle?

  

24) Mitkä tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet?

  

25) Mitkä tavoitteet eivät ole vielä toteutuneet? Miksi?

 
  

HUOM! Seuraavissa kysymyksissä vastauslaatikot ovat pieniä, mutta antavat tilaa pitkillekin vastauksille.

26) Onko hallinnon muutos mielestänne vaikuttanut eri viranomaistahojen yhteistyöhön lastensuojelun 
palveluja tarvitsevien lasten päivähoitoa järjestettäessä? 

  

27) Onko hallinnon muutos mielestänne vaikuttanut eri viranomaistahojen yhteistyöhön erityistä hoitoa ja 
kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoitoa järjestettäessä?

  

28) Onko hallinnon muutos mielestänne vaikuttanut eri viranomaistahojen yhteistyöhön lasten siirtyessä 
päivähoidosta / esiopetuksesta kouluun?

  

29) Arvioikaa, onko hallinnon muutoksella ollut vaikutuksia päivähoidon toimintakulttuuriin käytännön 
hoito-kasvatus- ja opetustyön tasolla?  

  

KeskeytKeskeytää

Einmlkj

Kyllä, kuvailkaa miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä, miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä. Kuvailkaa miten nmlkj

Einmlkj

En osaa sanoanmlkj

Kyllä, Millaisia? nmlkj



30) Onko hallinnon muutoksella ollut vaikutuksia päivähoidon henkilöstöpolitiikkaan kunnassanne? 

(esim. henkilöstörakenne, henkilöstön kehittäminen, työehdot)

 
  

31) Onko hallinnon muutos vaikuttanut päivähoidon kustannuksiin kunnassanne? 

  

32) Onko hallinnon muutos kunnassanne vaikuttanut päivähoitoon kohdentuvien resurssien jakoon?

  

33) Miten kuntanne päivähoidon hallinnossa ja päivähoidosta vastaavassa toimielimessä turvattiin 
päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiantuntemuksen säilyminen hallinnon muutoksen yhteydessä?

  

34) Miten päivähoidon henkilöstö (kasvatus + muu) on mielestänne ottanut hallinnon muutoksen vastaan?

  

35) Tiedotettiinko perheille päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinnon muutoksesta?

 
  

36) Onko vanhempien mielipidettä hallinnon muutoksesta selvitetty? 

  

37) Kuvatkaa vanhemmille tehdyn selvityksen tuloksia 

  

Einmlkj

Kyllä. Kuvailkaa millaisia nmlkj

KeskeytKeskeytää

Einmlkj

Kyllä, miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä, miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä. Miten ja missä vaiheessa? nmlkj

KeskeytKeskeytää

Einmlkj

Kyllä. Miten on selvitetty? nmlkj



38) Onko hallinnon muutos vaikuttanut kuntanne yhteistyöhön lääninhallituksen sosiaali- ja 
terveysosaston kanssa?

  

39) Onko hallinnon muutos vaikuttanut kuntanne yhteistyöhön lääninhallituksen sivistysosaston kanssa?

  

40) Onko kuntanne päivähoidon ohjausjärjestelmässä tehty muutoksia hallinnon muutoksen vuoksi (esim. 
koulutussuunnittelu, päivähoidon valvonnan käytännöt, pedagoginen ohjaaminen)?

 
  

41) Onko hallinnon muutos vaikuttanut päivähoidon organisaatioon?

  

Vastasitte kysymyksessä 3 siihen, kuka kunnassanne esittelee päivähoitoa, yksityisen hoidon ja kotihoidon tukea 
koskevat asiat hallinnosta vastaavalle toimielimelle. 

42) Onko esittelijä sama kuin ennen hallinnon muutosta?

  

43) Mikä taho kunnassanne teki aloitteen hallinnon muutoksesta?

  

44) Mitkä ovat mielestänne kolme tärkeintä etua hallinnon muutokseen liittyen kunnassanne? 

  

45) Mitkä ovat mielestänne kolme suurinta haittaa hallinnon muutokseen liittyen kunnassanne? 

 
  

Einmlkj

Kyllä. Kuvailkaa miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä. Kuvailkaa miten nmlkj

Einmlkj

Kyllä. Kuvailkaa millaisia nmlkj

KeskeytKeskeytää

Einmlkj

Kyllä. Kuvatkaa miten nmlkj

Einmlkj

Kyllänmlkj

KeskeytKeskeytää



46) Mitä muuta haluatte sanoa hallinnon muutoksesta?

  

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä



RAPORTTEJA-sarjassa aiemmin ilmestyneet
2007

Marja Jylhä, Sanna Helminen, Miia Artama, Tiina Luukkaala, TamELSA-tutkijaryhmä: Iäkkäiden tampere-
laisten elämäntilanne ja terveys. TamELSA-tutkimuksen tuloksia vuosilta 1979, 1989, 1999 ja 2006
Raportteja 8/2007   Tilausnro R8/2007

Sarianna Reinikainen: Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta.
Raportteja 7/2007   Tilausnro R7/2007

Kaija Hänninen, Ilse Julkunen, Riitta Hirsikoski, Stina Högnabba, Ilkka Paananen, Henna Romo, Tarya 
Thomasén: Asiakkaat oppimisen käynnistäjinä. Raportti BIKVA-arviointimenetelmän oppimisen kehistä
Raportteja 6/2007   Tilausnro R6/2007

Tero Tammisalo: Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi. Periaatteet ja 
menetelmät
Raportteja 5/2007   Tilausnro R5/2007

Kerttu Perttilä, Minna Uusitalo (toim.): Terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen. TEJO-
hankkeen väliraportti 2003–2005
Raportteja 4/2007   Tilausnro R/2007

Maarit Sulavuori: Kehittämistyöllä pallo haltuun. Kehittämisprojektin avulla ideoita lastensuojeluun ja 
voimavaroja työssä jaksamiseen
Raportteja 3/2007   Tilausnro R3/2007

Päivi Voutilainen (toim.): Laatua laatusuosituksella? Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosi-
tuksen seuranta ja arviointi
Raportteja 2/2007   Tilausnro R2/2007

Päivi Hämäläinen, Jarmo Reponen, Ilkka Winblad: eHealth of Finland. Check point 2006
Report 1/2007   Tilausnro R1/2007

2006

Sinikka Reito: Yhteistyöstä yhteiseen työhön. Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjes-
telmän labyrintissa
Raportteja 16/2006  Tilausnro R16/2006

Ritva Linnakangas, Asko Suikkanen, Victor Savtschenko, Lauri Virta: Vammaisten osallisuus työmarkki-
noilla
Raportteja 15/2006  Tilausnro R15/2006

Päivi Pihlaja, Elina Kontu (toim.): Arjen moninaisuutta. Erityisryhmät päiväkodissa
Raportteja 14/2006  Tilausnro R14/2006

Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Ekqvist, Tytti Solantaus: Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suo-
messa 1995–2004
Raportteja 13/2006   Tilausnro R13/2006

Terhi Hinkka, Juha Koivisto, Riitta Haverinen: Kartoittava kirjallisuuskatsaus sosiaalisen kuntoutuksen 
työmuodoista ja niiden vaikutuksista
Raportteja 12/2006   Tilausnro R12/2006


	Päivähoidon hallinto kunnissa 2006
	Lukijalle
	Tiivistelmä
	Sisällys
	1 JOHDANTO
	Ensimmäinen vaihe: Keskustelu päivähoidon hallinnosta käynnistyy
	Toinen vaihe: Työryhmät linjasivat päivähoidon kuntahallintoa
	Kolmas vaihe: Väliaikainen lainsäädäntö
	Neljäs vaihe: Kunta voi itse päättää päivähoidon toimielimensä
	Keskustelu jatkuu

	2 PÄIVÄHOIDON HALLINNON TILANNE KUNNISSA KEVÄÄSTÄ 2004 KEVÄÄSEEN 2007 TIETOKANTANA
	3 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – TULOKSET KAIKKIEN KUNTIEN OSALTA
	Lasten päivähoidon hallinto kyselyyn vastanneissa kunnissa
	Kuntien suunnitellut päivähoidon hallinnon muutokset
	Esiopetuksen hallinto
	Päivähoitoa koskevien asioiden esittely niiden hallinnosta vastaavalle toimielimelle
	Kunnan varhaiskasvatusta linjaavat asiakirjat
	Vasun vaikutukset kunnassa
	Kunnan toteuttamat palvelutarjonnan muutokset 2000-luvulla
	Kuntien alueellinen ja seudullinen yhteistyö
	Päivähoidon yhteistyö eri tahojen kanssa
	Opetustoimi
	Lastensuojelu
	Lastenneuvola
	Päivähoidon ulkopuoliset erityisen tuen palvelun järjestäjät
	Kolmas sektori

	Päivähoidosta/esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen

	4 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – HALLINNON MUUTOKSEN TEHNEIDEN KUNTIEN TULOKSET
	Aloite hallinnon muutoksesta ja päivähoidon asioiden esittelijä lautakunnalle
	Muutokselle asetetut tavoitteet
	Vanhempien mielipiteen kysyminen ja tiedotus perheille hallinnon muutoksesta
	Kunnan päivähoidon ohjausjärjestelmässä tehdyt muutokset
	Muutoksen vaikutukset kunnan päivähoidon organisointiin
	Kunnan yhteistyö lääninhallituksen kanssa
	Päivähoidon kustannukset ja resurssien jako
	Päivähoidon organisaatio ja henkilöstöpolitiikka
	Päivähoidon toimintakulttuuri ja henkilöstön suhtautuminen muutokseen

	Varhaiskasvatuksen asiantuntemus
	Muutoksen edut ja haitat

	5 PÄIVÄHOIDON HALLINNON KYSELY 2006 – YHTEENVETO
	6 YLEISTÄ POHDINTAA PÄIVÄHOIDON HALLINNOSTA KUNNISSA
	Lähteet
	Liite 1. Taulukot
	Liite 2. Kuviot
	Liite 3. Stakesin kyselyyn päivähoidon hallinnosta 2006 vastanneet kunnat
	Liite 4. Kyselyssä mukana olevat hallinnon muutoksen tehneet kunnat
	Liite 5. Kyselylomake
	RAPORTTEJA-sarjassa aiemmin ilmestyneet



