
Helsingfors stad Protokoll 19/2020 1 (11)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
11.11.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 321
Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om omvärdering av 
småbarnspedagogikens kvalitet

HEL 2020-008040 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ted Apter och 33 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska omvärdera småbarnspedagogikens kvalitet och utveckla 
daghemsspecifika mätare för uppföljningen av kvaliteten. I motionen 
presenteras tre mätare: en mätare som bedömer servicekvaliteten, en 
mätare som beskriver personalens välbefinnande och en mätare som 
bedömer hur jämställdheten uppnås. Utifrån mätresultaten ska staden 
vidta behövliga åtgärder för att engagera kompetenta personer, förbätt-
ra arbetshälsan och tillgodose barnens bästa.

Stadsstyrelsen konstaterar att högklassig undervisning och små-
barnspedagogik i Helsingfors stadsstrategi ses som närtjänster som 
minskar differentieringen mellan stadsinvånarna och att produktionen 
av högklassig småbarnspedagogisk service väsentligt främjar jäm-
ställdheten. I småbarnspedagogiken satsas på kvalitet och en trygg 
vardag och på att de anställda stannar kvar. Utjämning av kvalitativa 
skillnader är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten inom små-
barnspedagogiken. Satsningar görs på personalens välmående och 
delaktighet i förnyandet av tjänster.
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De mätare som valts för stadsstrategin följs upp och fyra gånger om 
året rapporteras det om måluppfyllelsen. Den information som fås ge-
nom mätning utnyttjas i beslutsfattandet och ledningen. Antalet platser 
och antalet barn inom småbarnspedagogiken samt restider mellan 
hemmet och platsen för småbarnspedagogik följs upp. Antalet behöriga 
anställda och välbefinnandet i arbetet mäts regelbundet. Det finns en-
hetliga indikatorer för särskilt stöd samt förebyggande av utslagning 
och differentiering på basen av vilka stödresurserna fördelas.

De mätare som presenteras i motionen är bra och man kommer att bör-
ja rapportera om servicens kvalitet, andelen behörig personal, persona-
lens välbefinnande och jämställdheten och likabehandling utifrån till-
gänglig information.

Som mätare för servicekvaliteten kan man använda information om fa-
miljernas tillgång till service, såsom avståndet från hemmet till platsen 
för småbarnspedagogik och antalet barn som deltar i småbarnspeda-
gogiken inom det egna distriktet. Det utförs kvalitetsuppföljning av den 
genomförda verksamheten och information samlas för närvarande in 
på många sätt från olika källor. Klientrespons samlas regelbundet in 
genom förfrågningar och den mottagna responsen utnyttjas i utveck-
lingen av sätten att mäta både verksamheten och klientupplevelsen. 
Inom stadens småbarnspedagogik håller man på att utarbeta ett nytt 
datasystem för e-tjänster, vilket ger bättre information om familjernas 
val och hur de förverkligas, transparens i utdelningsprocessen av plat-
ser inom småbarnspedagogiken och information om hur principen om 
närliggande daghem har uppfyllts.

Som mätare för andelen behörig personal och personalens välbefin-
nande kan man använda antalet behöriga anställda samt resultaten av 
Kommun10-enkäten och arbetshälsoenkäten. Helhetsunderskottet i 
behörig personal och personalens avgångsomsättning på stadsnivå 
följs regelbundet upp efter yrkesbeteckning. Helsingfors har vidtagit fle-
ra konkreta åtgärder för att främja personalens arbetsförhållanden. 
Gruppstorlekarna har hela tiden hållits mindre och ändringarna i lagen 
om småbarnspedagogik har inte tillämpats. Anvisningarna om perso-
naldimensioneringen och gruppstorlekarna har preciserats och antalet 
anställda inom reservpersonalen har utökats. Lönerna för lärare och 
speciallärare inom småbarnspedagogik har höjts med 221 euro. Man 
satsar på rekryteringen av personal, och ökar tillgängligheten av och 
antalet tjänstebostäder. Staden har utvecklat sin belöningspraxis och 
ökat andelen kollegialt mentorskap för nya lärare. Som stöd för små-
barnspedagogikens ledning har man tagit i bruk en ny modell för vice 
föreståndare och erbjudit chefer och områdeschefer ledarskapsträning. 
Helsingfors stad har intensifierat sitt samarbete inom olika utbildnings-
stadier för att få nyutexaminerade arbetstagare och för att göra den nu-
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varande obehöriga personalen behörig. Det behövs dock fortfarande 
åtgärder på nationell nivå för att utbilda behörig personal.

Som mätare för jämställdhet och likabehandling används för närvaran-
de indikatorer för fördelningen av finansieringen för särskilt stöd och 
positiv särbehandling samt indikatorer för uppföljning av inkluderande 
småbarnspedagogik. Varje enhet för småbarnspedagogik utarbetar un-
der innevarande verksamhetsperiod en jämställdhets- och likabehand-
lingsplan som består av en kartläggning av nuläget, val av utvecklings-
objekt samt utvärdering. Inom fostrans- och utbildningssektorn plane-
ras hur förverkligandet av jämställdhet och likabehandling i fortsätt-
ningen ska mätas bättre än tidigare.

Kvalitetsledningen ska vara systematisk och utveckla verksamheten. 
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har 2018 utarbetat 
grunder och rekommendationer för kvalitetsbedömningen av små-
barnspedagogiken. Utifrån dem har staden utvecklat sin praxis för ut-
värdering av småbarnspedagogiken. Helsingfors stad fortsätter sitt ut-
värderingsarbete inom den teoretiska referensram som baserar sig på 
NCU:s forskning.

Utvecklandet av praxis för kvalitetsbedömning inom den grundläggan-
de utbildningen och småbarnspedagogiken och inrättandet av ett kvali-
tetsledningssystem inleddes inom fostrans- och utbildningssektorn i 
augusti 2020. Syftet med utvärderingen av kvaliteten på småbarnspe-
dagogiken är att trygga verkställigheten av lagen om småbarnspeda-
gogik, stödja utvecklandet av småbarnspedagogiken och förverkligan-
det av en jämn kvalitet samt främja förutsättningarna för barnens väl-
färd och lärande. I samband med reformen av kvalitetsbedömningen 
utreds möjligheterna för barn att delta i bedömningen av småbarnspe-
dagogiken.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 711

HEL 2020-008040 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.09.2020 § 231

HEL 2020-008040 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Ted Apte-
rin valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arvioinnin 
ja laadun mittareiden kehittämiseksi seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen laadun arvioin-
niksi tulee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimesta kehittää kol-
me mittaria: laatua ja henkilöstön hyvinvointia kuvaava mittari, palvelun 
laatua arvioiva mittari sekä tasa-arvon toteutumista arvioiva mittari. 

Helsingin kaupunkistrategiassa laadukas opetus ja varhaiskasvatus 
nähdään kaupunkilaisten eriarvoistumista vähentävinä lähipalveluina. 
Varhaiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyy-
teen ja turvalliseen arkeen. Osana uudistuvia palveluita, Helsingissä 
otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti. Henkilö-
stön hyvinvointiin ja osallistumiseen panostetaan palveluja uudistet-
taessa. 
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Valtuutetun aloitteessa esitetyt asiat liittyvät varhaiskasvatuksen pal-
velun laatuun, pätevän henkilöstön puutteeseen ja henkilöstövajeeseen 
johtaneisiin syihin, henkilöstön työhyvinvointiin sekä tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden toteutumiseen. Aloitteessa esitetään laatua ja henki-
löstön hyvinvointia, palvelun laatua sekä tasa-arvon toteutumista arvio-
ivien mittareiden kehittämistä.  

Aloitteessa kuvatut asiat ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatuun 
vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuksen laatu koostuu näiden lisäksi 
varhaiskasvatukselle asetettujen pedagogisten tavoitteiden toteutumi-
sesta.

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasva-
tuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. Laatu varhaiskasvatuksessa rakentuu laadun 
rakenne- ja prosessitekijöistä (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
2018), joita tarkastellaan kaupunki- ja yksikkötasoilla. Rakennetekijät 
ovat varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä tekijöitä, kuten varhais-
kasvatuspalveluiden ohjaus, johtamisjärjestelmä, henkilöstörakenne, 
lapsiryhmän koko ja rakenne sekä arvioinnin ja kehittämisen rakenteet. 
Prosessitekijät ovat yksikön pedagogista toimintakulttuuria kuvaavia te-
kijöitä, kuten eri tasoilla tapahtuva vuorovaikutus, suunnittelun, doku-
mentoinnin ja arvioinnin kokonaisuus sekä pedagoginen toiminta. 

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta kuvaavissa tutkimuksissa on todet-
tu, että merkityksellistä on laatutekijöiden kokonaisvaikutus yksittäisten 
laatutekijöiden sijaan. Varhaiskasvatuksessa yksikkötasolla tapahtuva 
laadunarviointi perustuu itsearviointiin, jolloin arvioinnin rakenteilla on 
suuri merkitys. Varhaiskasvatuksessa ei toteuteta oppimistulosarvioin-
tien kaltaisia arviointeja, jolloin varhaiskasvatuksen kehityksellisten 
vaikutusten arviointi on erilaista kuin esimerkiksi perusopetuksessa. 

Varhaiskasvatuslain (628/1998) 21§ mukaan varhaiskasvatuksen järje-
stäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ul-
kopuoliseen toimintansa arviointiin. Itsearviointia tehdään palvelun jär-
jestäjän toimesta ja helsinkiläistä varhaiskasvatusta kehitetään kau-
punkitasoisen ja valtakunnallisen tiedon pohjalta. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on laatinut varhaiskas-
vatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset vuonna 2018, jonka 
pohjalta Helsinki on kehittänyt varhaiskasvatuksen arvioinnin käytän-
töjään. Karvin Vahaiskasvatuksen laatu arjessa -arvioinnin (2019) tu-
loksiin ja kehittämissuosituksiin perustuen on kehitetty varhaiskasva-
tuksen johtamisen rakenteita ja sijaisjärjestelyitä sekä yksikkötasolla 
tapahtuvan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta.



Helsingfors stad Protokoll 19/2020 6 (11)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
11.11.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Toteutuneen toiminnan laadunseurantaa tehdään ja tietoa kerätään 
tällä hetkellä monin tavoin eri lähteistä. Tiedon seurantaa sekä tuotta-
mista hidastaa ja vaikeuttaa tietojärjestelmien toimimattomuus sekä 
laadunhallinnan ja arvioinnin käytäntöjen vakiintumattomuus.

Palvelun laatu

Valtuutetun aloitteessa palvelun laatu nostetaan esiin yhtenä keskei-
senä varhaiskasvatuksen laatua kuvaavana mittarina.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikunta-
laissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (540/18) 6 §. 
Varhaiskasvatuspaikka järjestetään viimeistään neljän kuukauden 
päästä hakemuksen jättämisestä. 

Varhaiskasvatuksen hakijamääriä ja varhaiskasvatusyksiköiden tila-
paikkoja seurataan säännöllisesti. Seurantaa tehdään myös siitä, 
minkälaisilla matka-ajoilla huoltajien siirtymät kotoa varhaiskasvatuksen 
toimipaikkaan toteutuvat. Nykyiset tietojärjestelmät eivät mahdollista 
hakijamäärien suhteuttamista aloituspaikkoihin tai siirtopyyntöjen ja 
pyyntöjen syiden tilastoimista.

Asioinnin tietojärjestelmää pilotoidaan ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa syksyllä 2020. Uuden asioinnin tietojärjestelmän myötä tul-
laan saamaan entistä parempaa tietoa perheiden valinnoista ja niiden 
toteutumisesta, läpinäkyvyyttä varhaiskasvatuspaikan hakemisen ja 
saamisen prosessiin sekä tietoa lähipäiväkotiperiaatteen toteutumises-
ta. Asioinnin tietojärjestelmän käyttö laajenee suomenkieliseen var-
haiskasvatukseen vuoden 2021 aikana.

Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti asiakaskyselyillä ja saatua 
palautetta hyödynnetään toiminnan ja asiakaskokemuksen mittaamisen 
tapojen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen huoltajien kokonaistyyty-
väisyys sai viime kyselyssä (2019) arvosanan 6,3 (max. 7). Seuraava 
varhaiskasvatuksen asiakaskysely on pääkaupunkiseudun kuntien yh-
teinen asiakaskysely loka-marraskuussa 2020.

Kehitteillä oleva kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda ko-
koaa yhteen paikkaan varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja 
ohjaustyössä tarvittavaa tietoa, kuten tietoa varhaiskasvatuksessa ole-
vista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä.

Palvelun laadun mittareina voidaan käyttää tietoa perheen palvelun 
saantiin liittyen kuten matkaetäisyyttä kotoa varhaiskasvatuspaikkaan 
sekä omalla peruspiirin alueella varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
määrää. Nämä tiedot on tarkoituksenmukaista tuottaa kaksi kertaa vu-
odessa, keväisin ja syksyisin. Uuden asiakastietojärjestelmän myötä 
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saadaan entistä paremmin tietoa siitä, miten perheiden toiveet ovat to-
teutuneet.

Laatu ja henkilöstön hyvinvointi

Koulutettu henkilöstö on keskeinen laatua edistävä tekijä varhaiskasva-
tuksessa. Pätevän henkilöstön kokonaisvajetta ja henkilöstön lähtö-
vaihtuvuutta kaupunkitasolla seurataan säännöllisesti ammattinimikkeit-
täin. Nykyisillä käytössä olevilla kaupungin järjestelmillä pätevän henki-
löstön saatavuustietoja ei alue- ja yksikkötasolla ole helposti saatavilla.

Task force -työn tuloksena syntynyt toimenpideohjelma etenee osana 
talousarvioehdotusta.

Helsinki on tehnyt monia konkreettisia toimenpiteitä henkilöstön työolo-
suhteiden edistämiseksi, esimerkiksi ryhmäkoko on pidetty koko ajan 
pienempänä, eikä varhaiskasvatuslain säädäntömuutoksia (2016) otet-
tu käyttöön. Henkilöstömitoitusta ja ryhmäkokoja koskevaa ohjeistusta 
on tarkennettu ja varahenkilöstön määrää lisätty.

Helsinki on korottanut varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasva-
tuksen erityisopettajien palkkoja 221 eurolla. Henkilöstön rekrytointiin 
panostetaan ja työsuhdeasuntojen saatavuutta ja määrää lisätään. Pal-
kitsemisen käytäntöjä on kehitetty ja vertaismentorointia lisätty kaikille 
uusille opettajille.

Varhaiskasvatuksen johtamisen tukemiseksi Helsingissä on otettu 
käyttöön uusi varajohtajamalli, ja parhaillaan on käynnissä varhaiskas-
vatuksen esihenkilöille ja aluepäälliköille suunnattu johtamisvalmennus. 
Myös asiakasohjauksen ja varhaiskasvatukseen sijoittamisen käytäntö-
jen kehittäminen toimialalla on käynnissä.

Helsinki on tiivistänyt yhteistyötään eri koulutusasteiden kanssa uusien 
valmistuvien työntekijöiden saamiseksi sekä nykyisen ei-kelpoisen 
henkilöstön pätevöittämiseksi. Tarvitaan kuitenkin edelleen valtakun-
nallisella tasolla tapahtuvia toimia pätevän henkilöstön kouluttamiseksi.

Henkilöstön kuuleminen on olennainen tekijä henkilöstön pysyvyyden 
ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Henkilöstön hyvinvointia ja työtyyty-
väisyyttä mitataan vuorovuosin toteutettavilla Kunta 10 -kyselyllä ja työ-
terveyskyselyllä. Tulosten pohjalta nostetaan tarvittavat kehittämistoi-
menpiteet sekä yksikkö- että kaupunkitasolla. Kunta 10 -kysely sekä 
Helsingin kaupungin oma strategista uudistumista mittaava Uudistumi-
sen pulssi -kysely on käynnistynyt jälleen 1.9.2020. 

Laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin seuraamisen mittareina voidaan 
käyttää kelpoisen henkilöstön määrää kaksi kertaa vuodessa sekä 
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Kunta 10 -kyselyn työssä jaksamiseen ja työn koettuun palkitsevuuteen 
liittyviä mittareita.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on keskeinen teema 
varhaiskasvatussuunnitelmissa. Varhaiskasvatusyksiköissä käydään 
pedagogista keskustelua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
sesta ja toimintakaudella 2020-2021 jokainen yksikkö laatii tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman, joka kostuu nykytilan kartoittamisesta, 
kehittämiskohteiden valinnasta sekä arvioinnista.    

Tietoa vieraskielisten lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osuu-
desta käytetään resurssien kohdentamisessa. Suomenkielisessä var-
haiskasvatuksessa erityistä tukea saavien lasten perusrahoitus jaetaan 
ja tarkistetaan varhaiskasvatusalueella olevien lasten lukumäärän pe-
rusteella. 

Varhaiskasvatus saa myönteiseen erityiskohteluun ja kaupunkirakente-
esta johtuvien alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen 1,3 miljoonaa 
euroa vuodessa, jolla suunnataan resursseja erikseen sovittujen asu-
ma-alueiden lapsille perusmitoitusta enemmän. Resurssien jaossa on 
käytetty kolmea indikaattoria: ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ole-
vien aikuisten prosenttiosuutta, keskimääräistä vuosituloa asukasta 
kohden ja vieraskielisten lasten prosenttiosuutta. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän on varmistettava inklusiivisuuden peri-
aatteiden toteutuminen sekä huolehdittava, että jokainen lapsi saa tar-
vitsemansa tuen omassa oppimisympäristössään (Karvi Varhaiskasva-
tuksen laatuindikaattorit 2018). 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsen tukemisen prosessit, re-
surssit ja rakenteet sekä valmistelu- ja päätöksenteko tullaan tarkasta-
maan ja uudistamaan. Tavoitteena on oikea-aikaisen tuen nopeampi ja 
joustavampi käytännön toteuttaminen. 

Helsinki on myös mukana Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa CHILDCARE-
tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan tasa-arvon kysymyksiä kuntien 
varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien jär-
jestelmissä. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seurannan mittareina 
käytetään tällä hetkellä erityisen tuen ja myönteisen erityiskohtelun ra-
hoituksen jakamisen indikaattoreita sekä inklusiivisen varhaiskasvatuk-
sen pilotoinnin seurannan mittareita. Toimialalla tulee yhdessä miettiä, 
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miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista mitataan jatkossa 
entistä paremmin eri koulutusasteilla.

Varhaiskasvatukselle asetettujen pedagogisten tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään varhaiskasva-
tuslain lisäksi valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet -asiakirjassa (2018) sekä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmas-
sa (2019). 

Osana järjestäjätason arviointia toteutetaan varhaiskasvatusyksiköiden 
auditoinnit vuosittain satunnaisotannalla. Auditoinneilla saadaan tietoa 
varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta.

Pedagoginen dokumentointi on keskeinen työmenetelmä varhaiskasva-
tuksen lapsilähtöisessä suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Pedagogisen dokumentoinnin kokonaisuuden kehittä-
minen on aloitettu Helsingin varhaiskasvatuksessa kansallisiin suosi-
tuksiin perustuen vuonna 2019. Kuluvan vuoden aikana vahvistetaan 
varhaiskasvatuksen itsearviointia osana yksikön toimintasuunnitelmaa 
ja lapsiryhmäkohtaista toiminnan suunnittelua, dokumentointia ja ke-
hittämistä. Vuonna 2021 kokonaisuuden kehittäminen etenee 
lapsiryhmäkohtaisen arviointimenetelmän käyttöönottoon. 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin 
käytäntöjen kehittäminen toimialla on käynnistynyt elokuussa 2020. 
Laatutyön tavoitteena on laadunhallintajärjestelmän rakentaminen var-
haiskasvatukseen ja perusopetukseen. Osana tehtävää laatutyötä 
pohditaan myös, miten mittaamalla saaduista tuloksista raportoidaan.

Lapsivaikutukset

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. 
Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. 
Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja 
siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (540/18) § 4. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kas-
vua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa 
opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toi-
mijuutta yhteiskunnassa. 

Lapselle laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa fyysisesti ja psyykkisesti 
turvallista oppimisympäristöä ja välittävää vuorovaikutusta, tunnetta 
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vertaisryhmään kuulumisesta sekä sitä, että hänen vahvuutensa huo-
mataan ja tarpeisiinsa vastataan. 

Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin tarkoituksena on tur-
vata varhaiskasvatuslain toteuttamista, tukea varhaiskasvatuksen ke-
hittämistä ja tasalaatuisuuden toteutumista sekä edistää lapsen hyvin-
voinnin, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä.

Yhteenveto

Laadukkaan varhaiskasvatuspalvelun tuottaminen on Helsingin kau-
punkistrategiassa 2017-2021 keskeinen tasa-arvon toteutumista edi-
stävä tekijä. Varhaiskasvatuksen laadullisten erojen tasaaminen eri ke-
inoin on yksi varhaiskasvatuksen keskeisistä kehittämiskohteista. 

Kaupunkistrategialle valittuja kaupunkitasoisia mittareita seurataan ja 
tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljä kertaa vuodessa talou-
den ja toiminnan seurannan yhteydessä. 

Mittaamalla ja tilastoinnilla saatua tietoa hyödynnetään päätöksenteos-
sa ja johtamisessa. Tilapaikkoja sekä varhaiskasvatuksessa olevien 
lasten määrää sekä matka-aikoja kotoa varhaiskasvatuspaikkaan seu-
rataan. Pätevän henkilöstön määrää ja henkilöstön työhyvinvointia mi-
tataan säännöllisesti. Erityisen tukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja er-
iytymiskehityksen torjuntaan on yhtenäiset indikaattorit, joiden peruste-
ella tuen resurssit jaetaan. 

Aloitteessa esitetyt mittarit ovat hyviä ja raportointi palvelun laadun, pä-
tevän henkilöstön osuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden osalta aloitetaan saatavilla olevaan tietoon pe-
rustuen. Helsinki jatkaa arviointityötä kansallisen arviointikeskuksen 
tutkimukseen perustuvassa teoreettisessa viitekehyksessä.

Laadunhallinnan tulee olla systemaattista ja toimintaa kehittävää. Toi-
mivien ja tarkoituksenmukaisten kaupunkitasoisten tietojärjestelmien 
toiminnan parantaminen ja yhteensovittaminen on keskeinen tiedon ke-
räämistä, tilastointia ja eri tasoilla tapahtuvaa laadunseurantaa edistävä 
tekijä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että laadun arvioinnin uudistu-
styön yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sille, että lapset voisivat 
osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



Helsingfors stad Protokoll 19/2020 11 (11)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
11.11.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi kohdan 44 korvaava muoto:

"Aloitteessa esitetyt mittarit ovat hyviä ja raportointi palvelun laadun, 
pätevän henkilöstön osuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden osalta aloitetaan saatavilla olevaan tietoon 
perustuen. Helsinki jatkaa arviointityötä kansallisen arviointikeskuksen 
tutkimukseen perustuvassa teoreettisessa viitekehyksessä."

Kannattaja: Matias Pajula

Esittelijä muutti ehdotustaan Ted Apterin vastaehdotuksen mukaisesti. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muu-
tetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että laadun arvio-
innin uudistustyön yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sille, että 
lapset voisivat osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin. 

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Petra Malinin 
vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Järvinen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 27448

kati.jarvinen(a)hel.fi


