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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS 

Suomen Varhaiskasvatus ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia, 

kasvatusta ja hyvinvointia kotona, päivähoidossa, koulussa ja yhteiskunnassa 

yleisemminkin. Toisena tarkoituksena on edistää suotuisia kasvuolosuhteita ja kasvamista. 

Kolmanneksi halutaan edistää lasten kanssa työskentelevien yksilöiden ja ryhmien välistä 

yhteistyötä. Neljänneksi tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ja lasten 

tarpeisiin sekä tukea lasten asemaa yhteiskunnassa. Viidenneksi halutaan edistää 

tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä 

vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi.   

JÄSENET 

Yhdistys jatkoi edelleen uusien jäsenten hankintaa. Uudet jäsenet saivat jonkin kolmesta 

vaihtoehtoisesta Varhaiskasvatus 90:n julkaisemasta teoksesta: Hujala, E. (toim.) 2001. 

Puheenvuoroja lapsista ja varhaiskasvatuksesta, Hujala, E. (toim.) 2003. Uudistuva 

esiopetus tai Puroila, A-M. 2003. Päiväkotiarjen rikkaus.  

Jäseniä yhdistyksellä on vuosikertomuksen kirjoittamisajankohtana tammikuun 15. 2013 

85, joista yhteisöjäseniä on neljä. 

TIEDOTTAMINEN 

Yhdistys tiedotti toiminnastaan sähköisen jäsenlehden ja sähköpostin välityksellä.  

Yhdistys perusti Varhaiskasvatuksen Tiedelehti JECER:n  (Journal of Early Childhood 

Education Research) vuonna 2012.  

Lehden tarkoituksena on julkaista varhaiskasvatuksen tutkimukseen perustuvia artikkeleita 

ja teoriaan perustuvia katsauksia. Päätoimittajana toimii FT Eeva Hujala. Vastaava 

toimittaja on KT Leena Turja, joka vastaa lehden hallinnoinnista. Lehden toimituskunta 

vastaa lehden julkaisusta. Toimituskuntaan kuuluu toimittajien lisäksi KM Johanna Heikka,  

KT Hannele Karikoski, FT Jarmo Kinos, FT Lasse Lipponen, FT Anneli Niikko, KT Riitta 

Korhonen, FT Marja Nurmilaakso, KM Tiina Peterson, Professori James Hoot ja Professori 

Manjula Waniganayake. Toimituskunta kokoontui vuonna 2012 yhteensä 3 kertaa. 

Tapaamiset olivat helmikuun 21., elokuun 7. ja marraskuun 22. päivä 
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TALOUS 

Yhdistys hankki varoja perimällä jäseniltään jäsenmaksua. Jäsenmaksu oli henkilöjäseneltä 

25 euroa, opiskelijalta ja eläkeläiseltä 10 euroa ja yhteisöltä 55 euroa. Yhdistyksen 

julkaiseman kirjan Suuntana laadukas varhaiskasvatus – Professori Eeva Hujalan 

matkassa painos myytiin loppuun ja sitä ei enää uusita. Kirjamyynnistä jäävää talouden 

ylijäämä kohdennettiin toimintakauden aikana tiedelehden käynnistämiseen ja 

markkinointiin sekä jäsenille järjestettävään seminaariin.  

Hallituksen jäsenille maksettiin matkakorvaukset niihin hallituksen kokouksiin, jotka 

kokoontuivat muualla kuin jäsenen kotipaikkakunnalla halvimman julkisen kulkuneuvon 

taksan mukaan.  

Talous jäi edelleen ylijäämäiseksi. 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Suomen Varhaiskasvatus ry:n hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana seitsemän kertaa.  

12.1, 21.2, 7.5 (verkkokokous), 8.9, 20. – 27.10 (sähköpostikokous), 2.11 ja 11.12. 

Vuosikokous järjestettiin 14.4.2012 (yhdistyksen sääntöjen mukaisesti helmi-huhtikuun 

välisenä aikana.) Kokouksessa yhdistys arvioi toimintaansa yhdistyksen tavoitteiden 

pohjalta ja suunnittelee sen mukaista toimintaa. Kokous järjestettiin ravintola Frans 

Emilissä, (F.E. Sillanpäänkatu 2) ja kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Ohjelmassa oli 

vuosikokouksen ohella illallinen, hyvän gradun julkistaminen ja työn esittely graduistin 

toimesta sekä teatteriesitys:Tampereen Teatterin Frencel - näyttämöllä Ulla Tapanisen ”stay 

home” komiikkaa Lava ammuntaa.  

Yhdistyksen myöntämän varhaiskasvatuksen alan graduntekijän Hyvän gradun palkinnon 

2012 sai Anna Siippainen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009 valmistuneella työllään ”Jos 

tytöt oltais aikuisia ja pojat lapsia, niin ne ei vois meille mitään” Foucalut’lainen etnografia 

päiväkodin hallinnan käytännöistä. Tänä vuonna palkinnonjaossa otettiin huomioon 

01.01.2009 jälkeen ilmestyneet gradut. Kilpailusta tiedotettiin yliopistojen yhdyshenkilöille 

ja kilpailusta sekä palkinnon saajasta tiedotettiin yhdistyksen sähköisessä jäsenlehdessä ja 

Lastentarha-lehdessä. Palkinnosta tiedottamisesta vastasi Johanna Heikka. Vuosikokous 

asetti hallituksen päätettäväksi pohtia Hyvän gradun  –palkinnon myöntämistä joka toinen 

vuosi tästä eteenpäin ja palkintosumman muuttamista kunniamaininnaksi. Hallitus päätyi 

ehdotuksen mukaiseen ratkaisuun.  

8.9.2012 järjestettiin seminaari jäsenistölle yhdistyksen talouden ylijäämän turvin Harakan 

saaressa Helsingin edustalla. Seminaaria järjestivät Jaana Kivelä ja Elina Fonsén. 

Seminaariin aiheena oli varhaiskasvatuksen tila ja ajankohtaiset asiat. Yhdistyksen  
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puheenjohtaja Johanna Heikka piti avauspuheen. Ohjelmaan kuului ohjattu kiertokäynti 

Harakan saaren luontokeskuksen eri pisteisiin. Puheenvuoron piti myös Leena Turja 

varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymistä. Seminaarissa käytiin antoisaa keskustelua. 

Seminaariin osallistui 13 henkilöä.  

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 

Yhdistys otti kantaa syksyllä 2012 virinneeseen keskusteluun varhaiskasvatuksen 

sisällöllisen kehittämisen jättämisestä sosiaali- ja terveysministeriöön. Kannanotto (Liite 1) 

lähetettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja Helsingin sanomien yleisönosastolle 

julkaistavaksi (sitä ei kuitenkaan julkaistu) ja opetusministeriöön. Muiden paitsi vihreiden 

osalta kannanottomme noteerattiin ja asiaamme suhtauduttiin myötämielisesti. Yhdistys 

esitti ehdotuksen yhdistyksen edustuksesta (professori Eeva Hujala) varhaiskasvatuslain 

valmisteluryhmään. Ehdotus tehtiin valmisteluryhmälle 23.11.2012. 

Yhdistys laati Varhaiskasvatuslain laatimisessa huomioitavaa -kannanoton (Liite 2). 

Kannanotto lähetetään tammikuussa 2013 lakivalmistelukunnan puheenjohtajalle ja 

sihteerille. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Washington D.C:ssa USA:ssa järjestettävään ACEI:n konferenssiin Global Summit on 

Childhood 28. -31.3.2012 osallistui neljä yhdistyksen jäsentä esityksillä: Tampereen 

yliopistolta Eeva Hujala ja Janniina Elo ”Education in changing society”, Elina Fonsén 

“Pedagogical leadership in ECEC in Finland”, Marja-Liisa Akselin “Strategic leadership ja 

Laura Kirves Helsingin yliopistosta esityksellä “Bullying in Early Educational Settings”. 

Sama ryhmä osallistui myös 29.8 – 3.9.2012 EECERA -konferenssiin Portugalin Portossa, 

osallistujia oli yhdistyksestä myös Johanna Heikka, Leena Turja, Riitta Korhonen, Anneli 

Niikko, Lasse Lipponen ja Niina Sajaniemi. 

Riitta Korhonen ja Anneli Niikko osallistuivat kesäkuussa Word Play –konferenssiin 

Tallinnassa. 

Yhdistys järjesti opintomatkan Barcelonaan Espanjaan 16.–19.5.2012. Siellä 

tutustumiskohteina oli varhaiskasvatuksen koulutus Katalonian yliopistossa sekä 

päiväkoteja. Matkaa järjestivät Marja Nurmilaakso, Jaana Kivelä ja Elina Fonsén. Matkalle 

osallistui 14 henkilöä. Matkan varaukset tehtiin matkatoimisto Kilroyn kautta, joka vaati 

varaajaa maksamaan matkan, jolloin matkan maksut piti osallistujilta kerätä yhdistyksen 

tilille ja maksaa sieltä. Matkakertomus on tulossa yhdistyksen uudistuville sivuille. 

  



SUOMEN VARHAISKASVATUS RY 

4   

   

 

Liite 1 

 
Varhaiskasvatuksen johtaminen ja sisällönohjaus opetushallitukseen  
 
Varhaiskasvatuksen hallinto siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja 
kulttuuriministeriöön 1.1.2013.  
 
Varhaiskasvatuksen tutkijat ovat esittäneet huolensa siirron toteuttamisesta (HS 25.10.2012, 
Lastentarhanopettajaliiton lausunto 24.10.2012). Hallituksen siirtoa koskevan 
esitysluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön alainen terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos jatkaisi päivähoidon sisällön ohjausta ja muu ohjaus siirtyisi opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaiseen opetushallitukseen. Tämä suunnitelma siirron toteuttamisesta 
hajauttaa ja sirpaloittaa varhaiskasvatuksen johtamista ja hallinnointia entisestään. 
Ohjauksen jakaminen sisällön ohjaukseen ja muuhun ohjaukseen voi heikentää 
varhaiskasvatuksen sisällön kehittämistä.  
 
Suomen varhaiskasvatus ry yhtyy muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten huoleen, ja 
vaatii, että varhaiskasvatuksen sisällön ohjaus on siirrettävä opetushallitukselle. Lisäksi se 
vaatii, että nykyisten varhaiskasvatusta ohjaavien suositusten sijaan ohjauksessa siirrytään 
velvoittavaan normiohjaukseen.  
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen opetushallituksen vastuunalana linjaa 
varhaiskasvatuksen osaksi muuta kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Lapsen turvallisen 
opinpolun kehittäminen on oltava jatkumo, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus 
muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Se onnistuu vain, jos myös sisällön 
kehittäminen siirretään osaksi tätä kokonaisuutta. Varhaiskasvatusta ei voida enää katsoa 
sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan linjautuvana perhepalveluna, vaan laadukas 
varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Lisäksi varhaiskasvatuksen sisällön ohjaus tulee olla 
normittava ja velvoittava. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja sen kehittäminen tulee 
huomioida varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen lähtökohtana, ei varhaiskasvatuksen 
muusta ohjauksesta irrallisena toimialueena.  
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Liite 2 

SUOMEN VARHAISKASVATUS RY:N JULKINEN KANNANOTTO 

VARHAISKASVATUSLAIN VALMISTELUSSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA  

Suomen Varhaiskasvatus ry on varhaiskasvatusalan tutkijoiden, kouluttajien, opiskelijoiden ja 

kentän ammattilaisten yhteistoiminnallinen järjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa suomalaiseen 

varhaiskasvatuksen laatuun, sen tutkimukseen ja käytännön linjauksiin. Uuden varhaiskasvatuslain 

valmisteluvaiheessa yhdistys haluaa ottaa kantaa sen tulevaan sisältöön ja valmisteluun seuraavissa 

asioissa.  

Varhaiskasvatus tulee määritellä kansainvälisen käytännön mukaisesti 0–8 -vuotiaiden lasten 

kasvamiseen, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavaksi toiminnaksi ja pienten lasten ehyeksi 

oppimispoluksi. Yhteistä polkua perusopetuksen kanssa olisi rakennettava eri tasoilla koko ajan 

johdonmukaisesti myös varhaiskasvatus/opetussuunnitelma -tasolla. Sen takaamiseksi tarvitaan 

yhteneväisiä kansallisia ohjaavia ja sitovia linjauksia sekä säädöksiä, joihin kaikki nivelvaiheessa 

työskentelevät varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset ja moniammatilliset 

yhteistyökumppanit sitoutuvat. 

Huoli pedagogisen osaamisen ohentumisesta varhaiskasvatuksen kentällä edellyttää toimenpiteitä, 

joihin uudella varhaiskasvatuslailla tulisi voida vaikuttaa. Päivähoidon moniammatillisen 

työyhteisön toimenkuvat tulee avata ja selkiyttää, ja henkilöstörakenteen muutokset tulee ennakoida. 

Lastentarhanopettajien suhteellisen osuuden vähentyminen henkilöstössä on uhka laadukkaan 

pedagogiikan toteutumiselle varhaiskasvatuksessa, sillä sen suunnittelun, toteutuksen sekä 

arvioinnin vastuu on pedagogisen koulutuksen saaneilla lastentarhanopettajilla. Tähän haasteeseen 

tulee vastata lisäämällä yliopistollisen varhaiskasvatusalan koulutuksen saaneiden opettajien osuutta 

henkilöstörakenteessa ja tarjoamalla riittävästi aloituspaikkoja yliopistokoulutuksissa.  

Inklusiivinen varhaiskasvatus ja erityisen tuen tarpeen huomioiminen lapsilla edellyttää 

henkilöstörakenteen mitoituksen järjestelyä ja resursointia vastaamaan todellista tarvetta. Erityisen 

tuen riittävä varhainen toteuttaminen lapsen lähiympäristössä ehkäisee myöhempien ongelmien 

kasautumista ja sitä kautta lisäkustannusten syntyä.  

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman muuttaminen informaatio-ohjauksellisesta 

normiohjaavaksi asiakirjaksi velvoittaisi palvelujen tuottajat noudattamaan sitä ja siten vahvistaisi 

sen asemaa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa linjaavana työvälineenä.  

Päiväkodin johtajan pedagogista vastuuta tulee painottaa, jotta varhaiskasvatussuunnitelman 

implementointi toteutuisi tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelman ymmärtäminen henkilöstön 

pedagogisena työvälineenä varmistuisi. Pedagogiikan johtamisesta vastaavilta henkilöiltä tulisi 

vaatia lakisääteisesti pedagogisen koulutuksen lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto.  

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja 

kulttuuriministeriöön tulee resursoida tarpeellisessa laajuudessa varaamalla nivelvaiheessa 

molempiin ministeriöihin riittävästi asiantuntijoita toteuttamaan tätä keskeistä hallinnollista 

uudistusta. 


