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LÄHIHISTORIAN KOULUTUSPOLIITTISET  RASTKAISUT, 

AVAINTAPAHTUMAT  JA KOULUTUKSEEN VAIKUTTANEET 
MUUT TAPAHTUMAT KITEYTETYSTI 1/2 

 1970-luku - SEKTORIPOHJAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN  

• Väliaikaiset lastentarhanopettajakoulutukset yliopistoissa 1973-1975.  

 

1980-luku - SOSIAALIALAN KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLINEN LAAJENTUMINEN  

• Päivähoidon kasvatustavoitepykälä (§2a) 1983 

• Päivähoitajakoulutus alkoi 1986 

 
1990-luku - KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN, VARHAISKASVATUKSEN 

AKATEEMISEN INFRASTRUKTUURIN SYNTYMINEN 

• Toinen esiopetusboomi alkaa 1990-luvun alussa 

• Ammattikorkeakoulukokeilut 1992 

• Maisterikoulutuskokeilu Kajaanissa 1992.  

• Alemmat tutkinnot takaisin yliopistoihin 1995 

• Lastentarhanopettajakoulutuksen yliopistollistaminen 1995. Varhaiskasvatuksen 
maisteritason koulutus laajeni nopeasti kaikkiin yliopistoihin. 

 

 18.10.2012 Jarmo Kinos 2 



2/2 

• Lähihoitajakoulutus 1995.  

• Kaikki alle kouluikäiset lapset subjektiivisen päivähoito-oikeuden piiriin 1996 

 

2000-luku - ESIOPETUS KOULUTUSJÄRJESTELMÄN OSAKSI, VARHAISKASVATUKSEN 
PALUU OPETUSTOIMEEN ALKAA 

• Lakisääteinen esiopetus 2001 

– ensimmäinen velvoittava opetussuunnitelma alle kouluikäisille lapsille 

• Varhaiskasvatussuunnitelma 2003? 

• Päivähoidon hallinnon vapauttaminen kunnissa, väliaikainen laki 2003 

• Varhaiskasvatustiede Jyväskylän yliopistoon 2005 

• Päivähoidon hallintoa koskeva laki vakinaistetaan 2007 

 

2010 –luku - VARHAISKASVATUS KOULUTUSJÄRJESTELMÄN OSAKSI 

• Kataisen hallituksen ohjelma: Varhaiskasvatus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 2013. 
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HARJOITETUN KOULUTUSPOLITIIKAN 
SEURAUKSIA 

• Epäselvyys koulutuksen tuottaman kulttuuripääoman laj(e)ista 

• Koulutusalat eivät kohdennu eivätkä vastaa asiakastyönkenttiensä laadulliseen 
kysyntään 

• Raadollinen professiologiikka (päivähoidon koulutusammattien väliset kamppailut 
todellisuutta) 

• Emoammattien harjoittama poissulkeminen oman kenttänsä keskiöstä ja 
ammatillisesta eliitistä 

• Sektorikoulutukseen nojaavien hallintokuntien itseintressi sivuuttanut 
varhaiskasvatuksen laadullisen kehittämisen 

• Kuntatyönantajan intressit ja palvelujärjestelmän organisointi etusijalla – ei 
toiminnan sisältö ja laatu  

• Päiväkotien pedagogisen laadun lasku ja vaihtelevuus 

• Varhaiskasvatuksen yhteiskuntapoliittis-hyvinvointivaltiollinen suoja heikentynyt:  
toiminnasta tullut ”bisnestä” paljolti vasemmistovetoisella sosiaalialalla 

• Työvoimapula 
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Kuvio. Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisessä 
päivähoidossa olevien lasten määrä vuosina 1985–2008 (Sosiaali- 

terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2009). 
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KOULUTUSALOJEN KRITIKKIÄ 
VARHAISKASVATUKSEN NÄKÖKULMASTA 

SOSIAALIALAN KOULUTUS 
• Aikuiskeskeistä, perhetyön näkökulma 

– yksilön sivuuttavaa, lapsi perheen jäsenenä 

• Sosiaalisen pääoman uhat ja viholliset: medikalisaatio, juridiikka ja pedagogiikka – 
lääkärit, lakimiehet ja opettajat 

• Koulutuksen tuottama identiteetti: 

– voiko henkilö aidosti identifioitua monialaiseen ammatillisuuteen  

– sosionomien halu olla opettajia 

YLIOPISTOJEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAT, 
OPETTAJANKOULUTUS 

• Luokanopettajakoulutus ja perusopetus ollut keskiössä 

• Aito kiinnostus ollut vähäistä ja vaihtelevaa 

TERVEYDENHUOLTOALAN KOULUTUS 
• Lastenhoitajatutkinnon lopettamisen myötä marginaalissa 
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VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN 
• Asenteet myönteisiksi 

– Tarveharkintaisesta päivähoitopalveluista koko kansan 
sivistyspalveluksi esiopetuksen vanavedessä 

– Erityistyömuodosta ”normaali” työmuodoksi; aivan tavalliset lapset 
palveluiden käyttäjinä 

– Sosialismin pelko väistynyt, keskiluokka ottanut ”omakseen” 

• Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen allianssi 
– Kolmivuotinen alkuopetus + esiopetus = 4 vuotta 
– Pienten lasten koulut 
– Lastentarhan- ja luokanopettajakoulutuksen osittainen yhdentyminen 

• Varhaiskasvatuksen aseman vakiintuminen akateemisella 
kentällä 
– Väitöstutkimusten määrä 

– Varhaiskasvatuksen maistereiden määrän lisääntyminen ja 
maisteritason toimien perustaminen 
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KYSYMYKSIÄ 

TÄMÄN PÄIVÄN KOULUTUSJÄRJESTELMÄLLE: 
• Miten voidaan taata pienten lasten rauhallinen ja häiriötön opinpolku? 

• Miten voidaan ratkaista varhaiskasvatuksen tarvitseman kasvatus- ja 
opetustyöhön aidosti kutsumusta tuntevan ja työhön motivoituneen 
henkilökunnan saanti? 

 

TÄMÄN PÄIVÄN OPETTAJANKOULUTUKSELLE: 
• Voisivatko lastentarhanopettajaopiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat 

harjoitella yhdessä työparina päiväkotien ja/tai peruskoulujen esiluokilla? 

• Voisivatko luokanopettajaopiskelijat harjoitella päiväkotien 
esiopetusryhmissä?  

• Entä voisivatko lastentarhanopettajaksi opiskelevat harjoitella peruskoulun 
ykkös-kakkos- tai yhdysluokilla? 

 

 

  

  

Jarmo Kinos 



 
Varhaiskasvatuksen koulutus 

tulevaisuudessa 1/2 
 • Ehdotamme uuden kaksiportaisen, opettajakutsumukseen 

pohjaavan opettajankoulutuksen kehittämistä. Sen osat 
koostuisivat pientenlasten opettajankoulutuksesta ja toisaalta 
luokanopettaja-aineenopettajakoulutuksen yhdisteestä.  

• Ensin mainittu olisi yhdistelmä varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja alkuopetuksen traditioista ja viimeaikaisista 
pedagogisista innovaatioista. Tutkinto tähtäisi noin 0-8 -
vuotiaiden lasten opettajuuteen, jolloin opettajuuden 
kutsumus perustuisi lasten kokonaiskasvun ja -kehityksen 
intressiin eikä minkään oppiaineen opettamisen intressiin. 
(Kinos & Sura 2008.) 
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Varhaiskasvatuksen koulutus 
tulevaisuudessa 2/2 

• ”Päiväkotien” henkilöstön kehittäminen siten, että 
lapsiryhmissä toimii vain opetusalan koulutuksen saaneita 
ammattilaisia (vrt. ed. dia). 

 

• Päivähoitajatutkinnon (tai vastaavan, kuten esimerkiksi 
koulunkäyntiavustajantutkinto, lastenohjaajatutkinnon) 
palauttaminen, vastakohtana nykyiselle laaja-alaiselle 
lähihoitajatutkinnolle. 

 

18.10.2012 Jarmo Kinos 11 


