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Tiivistelmä: 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen kehitystä eri puolilla 
Eurooppaa. Euroopan unionissa on viime aikoina kehitetty menettelytapoja, 
joita tarjotaan kansallisten rakenteiden ja järjestelmien pohjaksi. Tätä 
tutkimusta varten on koottu yhteen tietoja eri lähteistä ja teetetty 
perusteellisia maakohtaisia tutkimuksia, jotta voitaisiin ehdottaa 
perusrakenteita laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Tässä 
asiakirjassa tarjotaan myös hyvien käytäntöjen perusteelliseen 
tutkimukseen pohjautuvia ehdotuksia ja suosituksia laadukkaan 
varhaiskasvatuksen kehittämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. 
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YHTEENVETO 

Tausta 
Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot tarjoavat jonkinlaista varhaiskasvatusta alle 
kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatussäännöksiä on perinteisesti annettu sen vuoksi, että 
kannustettaisiin naisten siirtymistä työmarkkinoille. Euroopan jäsenvaltiot ovat yhä 
useammin huolissaan paitsi varhaiskasvatusvalmiuksien riittävyydestä kaikille lapsille myös 
varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajien laadusta. Varhaiskasvatusta pidetään yhä 
tärkeämpänä vaiheena lapsen tulevan koulutuksen kannalta. Ennen oppivelvollisuusikää 
koettu elämänlaatu vaikuttaa siihen, millaisia oppilaita lapsista tulee. Koulutuksen laatu on 
erittäin tärkeä seikka Euroopan unionin jäsenvaltioissa EU:n talouden kilpailukyvyn 
parantamisen kannalta, ja koulut työskentelevät niihin tulevien lasten kanssa. Euroopan 
komissio katsoo myös, että varhaislapsuudessa saatu hoito ja opetus – varhaiskasvatus – 
luovat perustan ihmisen koko eliniän kestävälle oppimiselle, yhteiskuntaan 
integroitumiselle, henkilökohtaiselle kehitykselle ja myöhemmässä vaiheessa myös 
työllistettävyydelle1. Tässä tutkimuksessa tarjotaan näkökohtia laadukkaan 
varhaiskasvatuksen tilasta eri puolilla Euroopan unionia, myös käynnissä olevan Euroopan 
unionin tason OMC-prosessin (avoimen koordinointimenetelmän prosessi) valossa, sekä 
esitellään jäsenvaltioiden viimeaikaista kehitystä, joka saattaa toimia esimerkkinä 
varhaiskasvatuksen laadun parantamisesta. 
 
Euroopan komission ja parlamentin määrittämät keskeiset painopisteet muodostavat 
tutkimuksen analyyttisten puitteiden pohjan. Painopisteiksi vahvistetaan kansainvälisessä 
tutkimuskirjallisuudessa määritetyt seuraavat laadun osa-alueet: 1) pääsy/osallistuminen 
varhaiskasvatukseen, 2) poliittiset, oikeudelliset ja taloudelliset rakenteet, 3) henkilöstö, 4) 
varhaiskasvatussuunnitelma ja 5) vanhempien osallisuus. Tutkimuksessa yksilöidään näihin 
laadun perusosa-alueisiin liittyviä ajankohtaisia aihepiirejä ja kehitysvaiheita. Lopuksi 
tutkimuksessa annetaan suosituksia, jotka olisi otettava huomioon OMC-prosessin 
menestymisen vuoksi, sillä se on tällä hetkellä poliittisen kehityksen keskeinen seikka 
EU:ssa. 
 
Osallistuminen varhaiskasvatukseen 

Euroopan unionissa on asetettu yhteisiä tavoitteita lasten osallistumisesta 
varhaiskasvatukseen. Koko kohderyhmän lapsista, jotka ovat iältään neljän vuoden ja 
kansallisen oppivelvollisuusiän väliltä, pyritään jäsenvaltioiden tavoitteen mukaan saamaan 
vähintään 95 prosenttia varhaiskasvatuksen piiriin. Pienemmistä (alle 3-vuotiaista) lapsista 
varhaiskasvatukseen olisi saatava 33 prosenttia lapsista. Näiden tavoitteiden yhteydessä on 
tehtävä ero ”pääsyn” ja ”osallistumisen” välillä. Vaikka päätöksenteossa voidaan varmistaa 
yleinen pääsy varhaiskasvatukseen päivähoitopaikkojen määrää lisäämällä, yleinen 
osallistuminen riippuu tosiasiassa varhaiskasvatuspalvelujen kysynnästä. Pelkkä 
päivähoitopaikkojen lisääminen ei välttämättä kasvata varhaiskasvatukseen osallistuvien 
lasten osuutta kaikissa jäsenvaltioissa. 
 
Tällä hetkellä käytännössä kaikki jäsenvaltiot suunnittelevat toimia, joiden avulla 
pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 –strategian tavoite: varhaiskasvatuksen piiriin 
olisi saatava 95 prosenttia neljä vuotta täyttäneistä lapsista. Osallistumisosuuden on 
havaittu kasvavan selvästi, ja se on jo lähes 95 prosenttia. Myös pienimpien lasten 

                                                 
1  Euroopan komissio, Varhaiskasvatuksella parhaat mahdolliset lähtökohdat lasten tulevaisuudelle, 

COM(2011)0066. 
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ryhmässä on selvästi todettavissa myönteinen suuntaus. Tässä tutkimuksessa kuvataan 
erityisesti Saksan väkirikkaimman osavaltion, Nordrhein-Westfalenin (NRW) ponnisteluja 
varhaiskasvatuspaikkojen lisäämisessä. Siellä perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli 
poistaa käytännön yhteistyön esteitä hallintotasojen väliltä. 
 
Tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi kuitenkin todennäköisesti pienentää osallistuvien 
lasten osuutta tulevina vuosina. Kriisin vaikutusten valossa on olennaisen tärkeää, että 
jäsenvaltiot keskittyvät pienten lasten osallistumisosuuden lisäämisen lisäksi osallistumisen 
laajentamiseen. Vaikeimmin saavutettavat ryhmät muodostuvat usein heikoimmassa 
asemassa olevista tai erityisalueilta (epäsuotuisilta alueilta) lähtöisin olevista lapsista. 
Tällaiset lapset tarvitsevat lisätukea laadukkaan varhaiskasvatuksen muodossa, jotta 
voitaisiin välttää myöhempien vaiheiden oppimisongelmat. Tutkimuksessa viitataan 
Suomessa sovellettuun hyvään käytäntöön; siellä kartoitetaan parhaillaan väestöä, jota ei 
ole saatu mukaan esikouluohjelmaan. Varhaiskasvatukseen osallistumisen laajentaminen 
merkitsee myös, että jäsenvaltiot kiinnittävät lisähuomiota osallistumisen alueellisiin 
eroihin; yhdenvertaiset mahdollisuudet olisi taattava myös EU-maiden maaseutuvaltaisten 
alueiden lapsille. 
 
Poliittiset, oikeudelliset ja taloudelliset järjestelmät 
Jäsenvaltiot yhdistävät hallintorakenteita yhä enemmän varhaiskasvatuksen järjestämiseksi 
kaikille ikäryhmille. Tämä on myönteistä, sillä asiasta vallitsee kansainvälinen 
yksimielisyys; yhdistetyistä varhaiskasvatusjärjestelmistä saadaan parempia tuloksia kuin 
jaetuista tai eriytetyistä järjestelmistä. Kun palveluntarjoajilla on lasten kehitystä tukevissa 
toimissa kokonaisvaltainen lähestymistapa, tämän on todettu johtavan parempiin 
kasvatustuloksiin. Tästä syystä suositellaan, että pienten lasten asioista vastaavat 
päätöksentekijät tekevät tiivistä yhteistyötä niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtävänä on 
suunnitella vanhempien lasten varhaiskasvatusohjelmia. 
 
Järjestelmät on myös usein jaettu eri hallintotasojen kesken, jolloin paikallisviranomaisten 
itsenäisen päätäntävallan määrä vaihtelee. Varhaiskasvatuskeskuksia koskevissa 
kansallisissa tai paikallisissa laatuvaatimuksissa mainitaan yleensä vain laadun 
vähimmäisvaatimukset. Varhaiskasvatuspalveluille ei siis anneta kannustimia laadun 
parantamiseksi. Kun rahoitus on tiukkaa, palveluntarjoajat todennäköisesti pitävät kiinni 
vähimmäislaatuvaatimuksista laadun parantamisen sijaan. Irlannissa (Síoltassa) on otettu 
käyttöön kiinnostava laatukehys, jonka avulla pyritään jatkuvasti luomaan työntekijöille 
kannustimia, jotta nämä pohtisivat työtään ja näin parantaisivat varhaiskasvatuspalvelujen 
laatua. Ilman riittävää rahoitusta ei kuitenkaan tästäkään aloitteesta saada hyötyjä.  
 
Vaikka varhaiskasvatuksen toimivaltuudet on saatettu jakaa hallinnon eri tasojen kesken, 
kansallisella tasolla on usein ainakin jonkin verran valtaa varhaiskasvatuksen 
rahoituspäätöksissä. Kun tutkitaan varhaiskasvatukseen käytettyjen varojen 
prosenttiosuutta BKT:sta, käy ilmi, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Vaikka 
varojen käyttäminen varhaiskasvatukseen ei automaattisesti lisääkään laatua, nähtävissä 
on selvästi, että ne jäsenvaltiot, jotka käyttävät selvästi enemmän varoja 
varhaiskasvatukseen, saavat myös parempia tuloksia PISAn kaltaisista kansainvälisistä 
testeistä. Tämänhetkinen maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on tästä syystä 
valtaisa haaste, sillä kriisi vaikuttaa merkittävästi talousarvioihin. Vahvat taloudelliset 
sitoumukset ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä laadun kehittämiseksi kaikilla laadun osa-
alueilla. 
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Henkilöstö 

Ammattitaitoinen henkilöstö on olennaisen tärkeä tekijä laadukkaan varhaiskasvatuksen 
järjestämisessä. Euroopan unionissa ei kuitenkaan ole juuri mitään yhteisiä henkilöstön 
laatua koskevia standardeja. Varhaiskasvatustyötä tekevän henkilöstön 
minimipätevyysvaatimukset vaihtelevat Euroopan unionissa suuresti; joissakin maissa ei 
ole minkäänlaisia pätevyysvaatimuksia, kun taas osassa maita vaaditaan yliopistotutkinto. 
Yleisesti ottaen on todettu, että kaikilla varhaiskasvatustyötä tekevillä ei tarvitse olla 
korkeakoulututkintoa, koska avustajina voivat toimia myös ammatillisen koulutuksen 
saaneet henkilöt. Tietyt varhaiskasvatustyötä tekevän henkilöstön 
minimipätevyyssuositukset ovat kuitenkin välttämättömiä peruslaatutason takaamiseksi. 
 
Useimmat jäsenvaltiot pyrkivät siihen, että varhaiskasvatustyötä tekevillä olisi 
ammattitutkinto. Tavoitteen saavuttamisen suunnittelussa tai taloudellisesta tuessa on 
huomattavia eroja. Tällä on erityisen suuri merkitys epävirallisessa perhepäivähoidossa, 
sillä hoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan, ja heidät on tästä syystä vapautettu 
useimmista säädöksistä. Ammatin jatkuva kehittäminen on tärkeää myös koulutetuille 
varhaiskasvatustyön ammattilaisille. Tässä tutkimuksessa mainitaan 
pätevöitymisponnistelujen parhaana käytäntönä perhekeskusten rooli Nordrhein-
Westfalenissa Saksassa. Lastenhoitajille tarjotaan siellä kokoontumispaikka, jossa voi 
vaihtaa kokemuksia tai osallistua jatkokoulutukseen. 
 
Työskentelyolosuhteet kuten työympäristö, palkka ja edut ovat niin ikään hyvin tärkeitä, 
kun tarkastellaan henkilöstön laatuun liittyvää järjestelmää. Hyvät työskentelyolosuhteet 
vetävät puoleensa koulutettua työvoimaa ja vaikuttavat näin laatuun. 
Työskentelyolosuhteet vaikuttavat työtyytyväisyyteen, joka sekin vaikuttaa 
varhaiskasvatustyön laatuun. Esimerkiksi tästä tutkimuksesta käy ilmi, että jäsenvaltioiden 
välillä on suuria eroja palkkamenoissa ja kohtuullisia eroja henkilöstön ja lapsiluvun 
suhteessa. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelma 

Yleensä tutkijat ja päätöksentekijät ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää kehittää paitsi 
pienten lasten välttämättömiä kognitiivisia valmiuksia, jotka ovat tärkeitä kouluun 
siirryttäessä, mutta myös ei-kognitiivisia valmiuksia. Kumpaakin osa-aluetta pidetään yhtä 
tärkeänä perustana elinikäiselle oppimiselle. Vaikka tästä tasapainosta yleensä pidetään 
kiinni, Euroopan unionissa on suurta vaihtelua siinä, miten yksityiskohtaisesti kansalliset 
varhaiskasvatusohjelmat on laadittu. Monet jäsenvaltiot ovat äskettäin ottaneet käyttöön 
lähellä oppivelvollisuusikää oleville lapsille tarkoitettuja esikouluohjelmia, jotka 
muodostuvat kouluvalmiuksien opettamisesta lapsille. Varhaiskasvatusohjelmissa 
keskitytään kaikkialla Euroopan unionissa yhä enemmän tiedollisiin seikkoihin, kuten 
numeroihin ja kielellisiin valmiuksiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkinä 
äskettäin esitellystä ohjelmasta Romaniaa, jossa esikouluvuosi otettiin käyttöön vuonna 
2012. 
 
Kaikissa jäsenvaltioissa laaditaan aloitteita riskiryhmiin kuuluvien lasten tavoittamiseksi ja 
heidän ottamisekseen mukaan pienille lapsille tarkoitettuun varhaiskasvatustoimintaan. 
Tällaisten lasten tavoittamispyrkimykset ja työn tulokset ovat kuitenkin eri 
varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajilla hyvin erilaisia, ja alueiden väliset erot ovat suuria. 
Tarvitaan enemmän näyttöä, jotta voitaisiin tehdä järkeviä ja tietoon perustuvia valintoja 
tällaisten pyrkimysten onnistumisesta tulevaisuudessa. Tämä tutkimus osoittaa, että 
korkeasti koulutettujen varhaiskasvatuksen ammattilaisten rooli on olennaisen tärkeä, jotta 
voitaisiin onnistua saamaan riskiryhmiin kuuluvat lapset mukaan toimintaan. 
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Vanhempien osallisuus 
Vanhempien osallisuus on ehdottoman välttämätöntä laadukkaiden 
varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä; vanhemmat ovat lasten kehityksen 
avainhenkilöt. Vanhempien osallisuus on erityisen tärkeää vähemmistöryhmiin kuuluville tai 
epäedullisessa asemassa oleville lapsille. Vanhempien osallisuus vähentää kodin ja 
kouluympäristön välisiä eroja ja voi näin parantaa lasten oppimistuloksia ja vähentää 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuutta myöhemmin. Vaikka vanhempien osallisuus 
mainitaan lainsäädännössä ja säännöissä, vanhempien osallisuus jää yleensä yksittäisten 
varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen vastuulle Euroopan unionissa. 

 
Tässä tutkimuksessa tehdään ero lapsikeskeisen ja keskuspainotteisen vanhempien 
osallisuuden välillä, koska kummankin taustalla ovat erilaiset tavoitteet. Lapsikeskeisen 
vanhempien osallisuuden tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen, kun taas 
keskuspainotteisessa osallisuudessa on tärkeää tarjota vanhemmille mahdollisuus 
keskustella toiminnasta varhaiskasvatuspalveluja tarjoavan tahon kanssa. Vaikka 
vanhempien osallisuuden taso saattaa riippua suuresti kulttuuriympäristöstä, Suomessa, 
Irlannissa ja Alankomaissa on tunnistettu monia lapsikeskeisiä hyviä käytäntöjä; näissä 
maissa on kehitetty hyvin konkreettisia strategioita epäedullisessa asemassa olevien 
ryhmien vanhempien ja lasten ottamiseksi mukaan toimintaan. Keskuspainotteinen 
vanhempien osallisuus saattaa olla tehokas laadunvarmistuksen väline valtion asettamien 
laatuvaatimusten rinnalla. Kun kriittiset vanhemmat toimivat rakentavasti, he voivat 
vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajien laatuun. Hyvin koulutetuilla 
varhaiskasvatustyön ammattilaisilla on tästä syystä tärkeä tehtävä toimia tehokkaasti 
vanhempien kanssa keskittyen sekä lapseen että varhaiskasvatuskeskukseen. 
 
Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamisen haasteet 
Jotkin varhaiskasvatuksen haasteet ja laatusuositukset ovat mainittuja laadun erityisosa-
alueita laajempia, ja ne ovat olennaisia päätöksentekijöiden kannalta sekä kansallisella että 
Euroopan unionin tasolla. Varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä EU:ssa koskevat laajat 
haasteet ovat nyt tiedossa, ja tutkimuksessa annetaan tämän vuoksi suositus haasteen 
ratkaisemiseksi. Ensinnäkin päätöksentekijöiden ongelmana on, ettei uusien suunnitelmien 
ja poliittisten aloitteiden tueksi ole empiirisiä todisteita. Tällä hetkellä poliittisia aloitteita 
tehdään yleensä ilman empiirisiä todisteita siitä, että aloitteilla todellakin saataisiin aikaan 
positiivisia tuloksia, kuten vähennettäisiin koulunkäyntinsä keskeyttäneiden osuutta tai 
saavutettaisiin aiempaa parempia oppimistuloksia PISAn kaltaisissa kansainvälisissä 
vertailevissa arvioissa. OECD vaatii kaikissa varhaiskasvatusta käsittelevissä 
tutkimuksissaan johdonmukaisesti näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, ja niin 
Euroopan unionia kuin kaikkia jäsenvaltioitakin muistutetaan tästä painopisteestä tässäkin 
tutkimuksessa. 
 
Toiseksi kansallisten (tai paikallisten) hallitusten jatkuvana ongelmana on löytää keinoja 
varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen kaikkien perusosa-alueiden laatu. 
Vähimmäisvaatimukset eivät yleensä tarjoa varhaiskasvatustyötä tekeville tahoille 
kannustimia kehittää työn laatua. Silti useimmat jäsenvaltiot asettavat tällaisia 
minimivaatimuksia, ja kun näiden noudattamisesta tehdään tarkastuksia, jäsenvaltioiden 
todetaan toimivan vaatimusten mukaisesti. Laadun parantamisen keskeisenä haasteena 
onkin sellaisten tehokkaiden arviointijärjestelmien kehittäminen, jotka tarjoavat selkeitä 
kannustimia varhaiskasvatustyötä tekeville siten, että nämä vähimmäisvaatimusten 
täyttämisen lisäksi pyrkivät tarjoamaan entistä laadukkaampia varhaiskasvatuspalveluja. 
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Kolmanneksi on hyvin tärkeää, että päätöksentekijät tekevät johdonmukaisia 
päätöksiä, joiden tukena on vaadittu rahoitus mutta jotka saavat myös muiden asiaan 
liittyvien viranomaisten hyväksynnän. Kaikilla jäsenvaltioilla on lukuisia asiakirjoja ja 
ehdotuksia varhaiskasvatukseen osallistujien lisäämisestä, palvelujen integroimisesta, 
henkilöstön pätevöitymisestä, varhaiskasvatussuunnitelmien arvioimisesta tai vanhempien 
osallisuudesta. Suunnitelmien ohella on kuitenkin tärkeää ottaa kaikki asiaan liittyvät 
sidosryhmät mukaan ja varmistaa, että ehdotetut toimet voidaan myös toteuttaa. 
 
Lisäksi talous- ja rahoituskriisi vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatustoimiin kaikkialla 
Euroopan unionissa. Tämän tutkimuksen lukuisat esimerkit osoittavat, että jäsenvaltioissa 
on asetettu ja otettu käyttöön lasten osallistumisosuutta, henkilöstöä, 
varhaiskasvatussuunnitelmia tai vanhempien osallisuutta koskevia kunnianhimoisia 
kansallisia laatutavoitteita tai kansallisia laatupuitteita, jotka sitten on sivuutettu heti 
budjettileikkausten ensimmäisessä vaiheessa. Vaikka päämäärät jäävät yleensä jäljelle, 
kansalliset hallitukset eivät yksinkertaisesti kohdenna riittäviä määrärahoja niiden 
toteuttamiseen. Samanaikaisesti kansalaisten mahdollisuudet antaa panoksensa 
päivähoitoon ovat työttömyyden kasvun vuoksi aiempaa vähäisemmät. Työttömillä ei ole 
välitöntä tarvetta laittaa lapsiaan päivähoitoon eikä heillä usein ole varaakaan siihen. Nämä 
lapset ovat vaarassa jäädä jälkeen ja ilman olennaista oppimisperustaa, jota juuri he 
saattavat eniten tarvita. Näinä aikoina kansallisten hallitusten on tärkeää pitää 
varhaiskasvatukseen kohdennetut määrärahat tasolla, jolla taataan laadukkaiden 
varhaiskasvatuspalvelujen tarjonta kaikilla osa-alueilla. Tätäkin tärkeämpää on kehittää 
aloitteita, joiden avulla varmistetaan, että eniten varhaiskasvatuspalveluja 
tarvitsevat ryhmät saadaan mukaan toimintaan, jotta kaikille lapsille voidaan tarjota 
yhdenvertaiset mahdollisuudet. Varhaiskasvatus olisi sisällytettävä laajaan 
koulutusohjelmaan; laadukas varhaiskasvatus antaa vankan koulutusperustan myöhempää 
elämää varten ja on tärkeä väline taustaltaan erilaisten lasten tämänhetkisten ja tulevien 
sosiaalisten erojen tasoittamisessa. 
 
Suositukset 
Euroopan unionin suositukset: OMC-prosessin tukeminen  
Tässä tutkimuksessa on esitelty Euroopan unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden kehitystä. 
Tällä hetkellä Euroopan unionin varhaiskasvatuksen laatupuitteiden kehittäminen on 
edelleen esiasteella; siksi on ennenaikaista tehdä kattavaa arviota. Komissio teki aloitteen 
varhaiskasvatuksen laatupuitteiden määrittämisprosessista aihekohtaisen työryhmän 
avulla. Työryhmä aloitti työnsä vuonna 2012 osana käynnissä olevaa avoimen 
koordinointimenetelmän prosessia. 
Koska on liian aikaista arvioida prosessia, tutkimuksessa annettiin Euroopan parlamentille, 
Euroopan komissiolle ja yksittäisille jäsenvaltioille muutamia suosituksia, jotka voivat olla 
tukena meneillään olevassa työssä kehitettäessä varhaiskasvatuksen eurooppalaisia 
laatupuitteita. 
 Olisi lisättävä valmistelevaa poliittista sitoutumista sen varmistamiseksi, että 

alasta ollaan riittävän tietoisia nyt ja lähitulevaisuudessa; jos laadukas varhaiskasvatus 
ei ole kansalaisia tai kansallisia sidosryhmiä kiinnostava asia, OMC-prosessi ei 
todennäköisesti onnistu. Varhaiskasvatuksen laatupuitteiden kehittämisen pitäisi olla 
muuta kuin teknisen valintaruudun laatimista. Prosessiin kuuluu myös selvä poliittinen 
osa-alue, joka edellyttää riittävää poliittista osallisuutta menestyäkseen. 
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 Toiseksi laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämisen merkitys olisi nostettava 
jäsenvaltioissa esiin yhteistä etua koskevana asiana. Jos jäsenvaltiot eivät 
ymmärrä yhteistyön lisäarvoa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, OMC-prosessi ei 
todennäköisesti menesty. Jotta varmistettaisiin varhaiskasvatuksen laatupuitteiden 
tukeminen kaikilta osin, jäsenvaltioiden olisi otettava lähtökohdakseen yhteiset 
tavoitteet. 

 Kolmanneksi on tärkeää käyttää toimielinrakenteita OMC-prosessin tukena, kuten 
komissio on nyt tehnyt rahoittaessaan aihekohtaista työryhmää ja sidosryhmistä 
koostuvaa ryhmää. 

 OMC-prosessin menestyksen kannalta tärkeää on myös tavoitteiden, vertailuarvojen 
ja indikaattoreiden saatavuus. Aihekohtainen työryhmä käsittelee näitä parhaillaan, 
ja ne ovat välttämättömiä vertailtaessa varhaiskasvatuksen laatupuitteiden edistymistä. 
Selkeitä ja vertailukelpoisia tavoitteita, vertailuarvoja ja indikaattoreita tarvitaan 
kaikilta tässä tutkimuksessa nimetyiltä osa-alueilta: 1) osallistuminen/pääsy 
varhaiskasvatukseen, 2) poliittiset, oikeudelliset ja taloudelliset rakenteet, 3) 
henkilöstö, 4) varhaiskasvatussuunnitelma ja 5) vanhempien osallisuus. Vertailevat 
tiedot ovat välttämättömiä, jos halutaan luoda jäsenvaltioille yhteistyökannustimia 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Uusia Euroopan laajuisia tutkimuksia tarvitaan 
tällaisten näyttöön perustuvien tavoitteiden tai vertailuarvojen kehittämiseksi edelleen, 
ja myös niitä on tästä syystä tuettava. 

 Eurooppalaisten päätöksentekijöiden olisi varmistettava sidosryhmien osallisuus ja 
kehitettävä merkityksellistä yhteistyötä niiden kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeää 
OMC-prosessin onnistumisen kannalta, koska se on alhaalta ylöspäin toimiva prosessi. 
Varhaiskasvatuksen laatukehyksen kehittämisen olisi oltava muutakin kuin korkean 
tason poliittinen hanke, ja se olisi juurrutettava nykyisiin varhaiskasvatuskäytäntöihin. 
Tämä on erityisen tärkeää varhaiskasvatuksen laatupuitteiden kannalta, sillä 
varhaiskasvatuksen tehtäviä delegoidaan usein hallinnon alemmille tasoille ja pienille 
palveluntarjoajille.  

 Jäsenvaltioiden väliset vastakkaiset (poliittiset tai ideologiset) kannat yleensä 
auttavat OMC-prosessissa eteenpäin, ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden ei tästä 
syystä pitäisi välttämättä estää näiden esiintuloa. Eriävien kantojen yhteydessä ne 
jäsenvaltiot, joilla on selkeä ohjelma, yrittävät saada haluttomat jäsenvaltiot tekemään 
yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi; aloitteen on tultava jäsenvaltioilta, 
joten tämä ehto on erittäin tärkeä OMC-prosessin menestyksen kannalta. 

 
Jäsenvaltioiden suositukset: laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittäminen 
OMC-prosessin koordinoinnin lisäksi jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa laadun 
lisäämisestä. Tässä tutkimuksessa korostetaan, että laadukkaan varhaiskasvatuksen 
merkitys on esitetty laajassa koulutusohjelmassa, koska laadukas varhaiskasvatus tarjoaa 
vankan perustan tulevalle koulutukselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tätä taustaa vasten 
varhaiskasvatus kuuluu olennaisena osana yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kansalaisuutta 
koskevaan politiikkaan, ja sitä olisi myös käsiteltävänä sen mukaisesti. Tutkimuksessa 
kuvattiin ja analysoitiin hyviä käytäntöjä erilaisissa yhteyksissä eri puolilla Euroopan 
unionia, ja siinä tehtyjen havaintojen pohjalta päätöksentekijöille tiedotetaan 
laadukkaaseen varhaiskasvatukseen liittyvistä ongelmista, jotka on ryhmitelty seuraaviin 
osa-alueisiin: osallistuminen varhaiskasvatukseen, hallintojärjestelmät, henkilöstö, 
varhaiskasvatussuunnitelma ja vanhempien osallisuus. Hyvistä käytännöistä opituista 
asioista on tehty yhteenveto kansallisille päätöksentekijöille. 
 



Politiikkayksikkö B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

 Näyttöön perustuva päätöksenteko: On äärettömän tärkeää, että 
päätöksentekijöiden uusien aloitteiden perustana ovat kattavat empiiriset lähtökohdat. 
Liian usein aloitteita tehdään ja niitä puolustetaan ilman empiirisen näytön mukaisia 
perusteita. Tästä syystä on kiinnitettävä enemmän huomiota empiiriseen 
tietoon hyviksi havaituista varhaiskasvatustoimista esimerkiksi tukemalla 
pitkittäiskohorttitutkimuksia Euroopan unionissa. 

 Osallistuminen: Pelkän osallistumisosuuden lisäämisen sijasta on keskityttävä 
osallistumisen laajentamiseen. Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä lisähuomiota 
erityisryhmien osallistumiseen ja varhaiskasvatukseen osallistumisen alueellisiin eroihin, 
jotka voivat johtua varhaiskasvatukseen pääsyyn liittyvistä ongelmista. Painopisteeksi 
olisi otettava varhaiskasvatukseen osallistumisen laajentaminen myös 
kaupunkikeskusten ulkopuolella, ja vanhemmille sekä heidän lapsilleen olisi tarjottava 
yhtäläiset mahdollisuudet myös maaseutualueilla. 

 Järjestelmien integrointi: On suositeltavaa, että pienten lasten asioista vastaavat 
päätöksentekijät tekevät tiiviisti yhteistyötä niiden henkilöiden kanssa, joiden 
tehtävänä on suunnitella vanhempien lasten varhaiskasvatusohjelmia. 
Varhaiskasvatuksen integrointi laajempiin koulutusjärjestelmiin auttaa luomaan 
hedelmällisen perustan varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajille sekä omaksumaan 
yhtenäisen lähestymistavan lasten kehitykseen. 

 Henkilöstö: Jäsenvaltioilla olisi oltava ainakin kaikkia varhaiskasvatustyötä 
tekeviä henkilöitä varten kansalliset minimipätevyyssuositukset, jotta voitaisiin 
varmistaa peruslaatutaso. 

 Varhaiskasvatussuunnitelma: Koska empiirinen näyttö edellyttää tasapainoista 
varhaiskasvatusohjelmaa, on tärkeää varmistaa, että kognitiivisten ja ei-
kognitiivisten seikkojen välinen tasapaino säilytetään alle oppivelvollisuusikäisten 
lasten kasvatuksessa, vaikka koulutukselliset tavoitteet, kuten numeroiden ja 
kielellisten valmiuksien oppiminen, kuuluvatkin varhaiskasvatusohjelman keskeiseen 
sisältöön. 

 Vanhempien osallisuus: Vaikka vanhempien osallisuudesta varhaiskasvatuksessa on 
suhteellisen vähän säädöksiä, tässä tutkimuksessa korostetaan sen merkitystä. 
Suositus on, että jäsenvaltiot auttaisivat varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajia 
rohkaisemaan vanhempia osallistumaan toimintaan mielekkäällä tavalla. 
Samalla on kunnioitettava eri alueilla tai eri ryhmissä vallitsevia kulttuurieroja. 

 Varhaiskasvatuksen menot: Tämänhetkinen maailmanlaajuinen talous- ja 
rahoituskriisi on valtaisa haaste, sillä kriisi vaikuttaa merkittävästi talousarvioihin. 
Vahvat taloudelliset sitoumukset ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä laadun 
kehittämiseksi edellä mainituilla osa-alueilla. Taloudellisen sitoumuksen varmistamiseksi 
jäsenvaltioita suositellaan tekemään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kansallisten 
menojen saamiseksi aiempaa vertailukelpoisemmiksi eri jäsenvaltioissa ja jotta 
toimintaa voitaisiin vertailla eri puolilla Euroopan unionia. 

 

 


