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Viime vuosien varhaiskasvatuksen henkilökunnasta tehdyissä tutkimuksissa on raportoitu ongelmista sekä muodollisesti kelpoisen 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan rekrytoinnissa että henkilökunnan pysyvyydessä alalla. Nämä ongelmat yhdistetään muun 
muassa lisääntyneeseen henkilökunnan kokemaan kuormitukseen työssä ja sen aiheuttamaan työhyvinvoinnin heikkenemiseen. 
Riskinä työn haasteiden ja kuormittavuuden lisääntyessä voi olla jopa varhaiskasvatuksen laadun heikkeneminen. Ongelmia 
vaikuttaa esiintyvän vaihtelevasti eri varhaiskasvatusyksiköissä, mikä viittaa varhaiskasvatuksen olosuhteiden mahdolliseen 
eriytymiseen. 
 
Koulujen tapauksessa väestön sosioekonomisen aseman on havaittu vaikuttavan lasten oppimisvalmiuksiin ja oppimisen tuen 
tarpeisiin kouluissa. Myös päiväkodin lähialueen väestön voidaan olettaa vaikuttavan päiväkotien lapsiin vastaavasti, mikä johtaa 
siihen, että kaupungin sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla lasten heikommat oppimisvalmiudet ja lisääntyneet tuen 
tarpeet vaativat lisäresursseja päiväkodilta ja sen henkilökunnalta. Jos niitä ei kuitenkaan ole, henkilökuntaan kohdistuva työssä 
kuormittuminen lisääntyy ja aiheuttaa ajan mittaan ongelmia. Kaupungin väestörakenteen tiedetään olevan sosioekonomisesti 
jokseenkin eriytynyt, ja jos tämä eriytyminen heijastuu päiväkoteihin niin, että varhaiskasvatusyksiköiden lasten taustat eriytyvät 
selvästi, se saattaa alkaa vaikuttaa eriyttävästi myös varhaiskasvatuksen laatuun. Tällöin varhaiskasvatusyksiköiden välillä 
epätasaisesti jakautuvat haasteet aiheuttaisivat yksiköiden välistä institutionaalista eli oppimisen olosuhteiden eriytymistä. 
 
Tällaista varhaiskasvatuksen tai koulujenkaan institutionaalista eriytymistä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu Suomessa. Aiemmin 
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koulujen institutionaalisen laadun eriytymistä ole ollut syytä epäillä. Suomen varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmän keskeinen 
periaate onkin tarjota kaikille tasaveroiset olosuhteet ja mahdollisuudet oppia ja menestyä. Tasa-arvoiset oppimisen olosuhteet 
tasaavat väestön eroja tarjoamalla yhtä laadukasta opetusta niin hyvä- kuin huono-osaisissakin kaupungin osissa. Jos 
varhaiskasvatusjärjestelmä kuitenkin alkaa eriytyä lastensa taustojen lisäksi oppimisen olosuhteiden osalta, on riskinä 
sosioekonomisen huono-osaisuuden ja varhaiskasvatuksen heikkenevän laadun kasautuminen. Tällöin varhaiskasvatuksen laatu 
heikkenisi juuri niillä alueilla, missä tukea tarvittaisiin eniten. 
 
Tutkielmassa tarkastelen, onko Helsingin varhaiskasvatuksessa havaittavissa eriytymistä henkilökunnan työstä eroamisten ja ei-
kelpoisen henkilökunnan yleisyydellä mitattuna. Tarkastelen myös, onko tämän eriytymisen ja kaupungin väestön 
sosioekonomisen eriytymisen välillä havaittavissa yhteyttä. Käytän tarkasteluissa Helsingin kaupungin henkilöstötietoja ja 
tilastokeskuksen sosioekonomisia väestötietoja, jotka yhdistän kanssa päiväkotien sijaintien paikkatietoon. Yhdistellyillä aineistoilla 
tarkastelen varhaiskasvatuksen eriytymistä ja yhteyksiä sosioekonomiseen eriytymiseen kvantitatiivisilla tilastomenetelmillä ja 
spatiaalisilla menetelmillä. 
 
Tutkielman tuloksien mukaan Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat eriytyneet henkilökuntansa osalta, mutta sosioekonominen 
eriytyminen selittää vain pienen osan tästä vaihtelusta. Henkilökunnan ongelmien taustalla on siis pääasiassa muita ilmiöitä, joita 
ei kuitenkaan vielä ole tutkittu. Helsingin varhaiskasvatus vaikuttaa kuitenkin institutionaalisen eriytymisen osalta edelleen 
enimmäkseen tasa-arvoiselta. Lisää tietoa aiheesta kuitenkin tarvitaan, sillä niin tässä tutkielmassa saatujen tuloksien kuin 
aiempienkin tutkimustuloksien perusteella huolestuttavia merkkejä varhaiskasvatuksen institutionaalisen eriytymisen riskistä on 
havaittavissa. Myös viime kuukausina käyty vilkas julkinen keskustelu päiväkotien ympärillä ja keväällä 2022 toteutunut 
varhaiskasvatustakin koskenut kunta-alan lakko kertovat henkilökunnan haasteiden vakavuudesta. 
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1. Tutkielman tausta ja tavoitteet 

1.1. Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstön tilanne julkisen keskustelun ja 

tutkimustiedon pohjalta 

Helsingin varhaiskasvatuksen tilanteesta on käyty runsaasti julkista keskustelua 

viime vuosien aikana. Keskustelu liittyy erityisesti siihen, että päiväkodeissa ei ole 

riittävästi henkilökuntaa suhteessa päivähoidon kysyntään kaupungissa. Syksyllä 

2021 aiheesta uutisoitiin Helsingin Sanomissa ja Ylen uutisissa vahvoin 

sanankääntein: ”Varhaiskasvatuksen tilanne Helsingissä on niin huono, että sen 

pelätään romahtavan – –” (Valtanen, 2021), ”Helsingin seudulla on jo päiväkoteja, 

joihin kukaan ei hae töihin – Ammattilaiset huolissaan lapsista – –” (Aalto, 2021) ja 

”Varhaiskasvatuksessa on pulaa jo sijaisistakin – –” (Pölkki, 2021). Alkuvuodesta 

2022 puolestaan uutisoitiin kaupungin uuden ”kriisiryhmän” etsivän ratkaisuja 

ongelmiin (Aalto, 2022), mutta samoihin aikoihin myös edelleen jatkuvan 

koronaviruspandemian aiheuttamista lisäongelmista henkilökunnan riittävyydessä 

(Bäckgren, 2022). Uutisten lisäksi aiheesta on keskusteltu vilkkaasti myös 

mielipidekirjoituksissa, joista kaksi saivat maaliskuussa 2022 jopa vastineeksi 

mielipidekirjoituksen suoraan Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

apulaispormestari Nasima Razmyarilta (Varhaiskasvatuksen ongelmat tunnistetaan, 

2022). 

Edellä lyhyesti kuvatun runsaan julkisen keskustelun perusteella näyttää siltä, että 

Helsingin varhaiskasvatuksessa on henkilökunnan rekrytoinnissa ja pysyvyydessä 

ongelmia, jotka puhuttavat niin asiantuntijoita, poliitikkoja, päiväkotien työntekijöitä 

kuin päiväkotilasten vanhempiakin. Myös koronapandemian aiheuttamat lisääntyneet 

sairauspoissaolot näyttävät pahentaneet henkilökunnan puutetta, mikä lienee yksi 

selittävä tekijä keskustelun viimeaikaiselle kiivaudelle. Sitä, miten ja miksi ongelmia 

tarkalleen esiintyy, ei kuitenkaan tunneta vielä hyvin. 

Marraskuun 26. 2021 Ylen Marja Sannikka -ohjelmassa Helsingin kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan entinen apulaispormestari Piia Pakarinen korosti tilanteen 

olevan hyvä monessa kaupungin päiväkodissa, ja ongelmien keskittyvän ”vain 

muutamiin päiväkoteihin” (Lapsia Pitää Hoitaa, 2021). Pakarisen tarkoituksena oli 
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ilmeisesti korostaa sitä, ettei tilanne ole kaikkialla niin huono, kuin yleisestä 

keskustelusta voisi ymmärtää, mutta hänen kommenttinsa nostavat toisaalta samalla 

esiin varhaiskasvatuksen mahdollisen eriytymisen, eli ongelmien esiintymisen 

mahdolliset erot päiväkotien välillä. Tätä ajatusta varhaiskasvatuksen ongelmien 

mahdollisesta eriytymisestä tukevat myös esimerkiksi Helsingin Sanomien 

lukijakyselyn tulokset, joiden mukaan päiväkotien ongelmat näyttävät jakautuvan 

epätasaisesti päiväkotien välillä (Aalto, 2021). 

Maantieteellisestä näkökulmasta erityisen kiinnostavaa varhaiskasvatuksen 

mahdollisessa eriytymisessä on sen alueellisuus eli tässä tapauksessa kysymys siitä, 

vaihteleeko päiväkotien henkilökunnan saatavuuteen tai pysyvyyteen liittyvien 

ongelmien esiintyminen alueellisesti eri puolilla kaupunkia. Eriytyneen ilmiön 

tarkasteleminen paikkaan sidottuna auttaa ymmärtämään ilmiötä, sillä myös monet 

muut taustalla olevat ilmiöt ovat paikkaan sidonnaisia, ja näin paikan kautta voidaan 

tarkastella ilmiöiden yhteyksiä. Tämän paikkasidonnaisen yhteyden merkityksestä 

kertoo se, että maantieteilijä Waldo Toblerin 1970-luvun vaihteessa esittämää 

ajatusta siitä, että kaikki asiat liittyvät toisiinsa, mutta lähempänä olevat asiat liittyvät 

toisiinsa kauempia voimakkaammin, kutsutaan jopa maantieteen ensimmäiseksi 

lainalaisuudeksi (W. Tobler, 2004; W. R. Tobler, 1970). Varhaiskasvatuksen 

henkilöstön muuttujien tarkasteleminen alueellisesta näkökulmasta mahdollistaa siis 

niiden vertaamisen muihin tilaan sidonnaisiin ilmiöihin, kuten asuinpaikkaan 

sidottuihin väestön sosioekonomisiin taustatietoihin, ja auttaa siten ymmärtämään 

varhaiskasvatuksen ongelmien taustalla olevia ilmiöitä. 

Helsingin väestön tiedetään olevan jokseenkin sosioekonomisesti eriytynyttä, ja 

Helsingin eriytymiselle on tyypillistä myös hyvä- ja huono-osaisuuden eri osa-

alueiden kasautuminen tietyille alueille (esim. Helsingin Tila…, 2019). 

Varhaiskasvatuksen mahdollisen eriytymisen kannalta kaupungin väestön 

sosioekonomisessa eriytymisessä on riskinä, että lasten taustat ja oppimisen tuen 

tarpeet jakautuvat epätasaisesti päiväkotien välillä, mikä aiheuttaa lisäresurssien 

tarvetta ja henkilöstöön kohdistuva lisäkuormitusta tietyillä alueilla (Bernelius & 

Huilla, 2021). Väestön sosioekonominen huono-osaisuus onkin liitetty 

haastattelututkimuksissa lisääntyneeseen henkilöstön kokemaan työn 

kuormittavuuteen ja heikentyneeseen työhyvinvointiin (Bernelius & Huilla, 2021; 



 

3 

 

Salminen, 2022). Työn haasteiden ja kuormittavuuden lisääntyessä riskinä onkin 

henkilöstön uupuminen ja varhaiskasvatuksen laadun heikkeneminen: tutkimuksissa 

on havaittu opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan stressin ja työn 

kuormittavuuden vaikuttavan negatiivisesti muun muassa pedagogiikan laatuun sekä 

henkilökunnan ja lasten väliseen vuorovaikutukseen (Bernelius & Huilla, 2021; 

Lerkkanen ym., 2020; Nislin ym., 2015; Penttinen ym., 2020). 

Berneliuksen ja Huillan (2021) mukaan Suomen laadukas ja tasalaatuinen 

koulutusjärjestelmä on tähän mennessä pystynyt tasaamaan väestön eriytymisen 

synnyttämiä eroja melko hyvin, mutta toisaalta oppimisen tasa-arvon heikkenemisen 

riski on olemassa ja se nähdään tärkeänä ja ajankohtaisena haasteena. Olisi hyvin 

merkittävää, jos tällaista mahdollista varhaiskasvatuksen laadun ja oppimisen 

olosuhteiden institutionaalista eriytymistä Helsingin varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaan liittyen havaittaisiin, sillä koko Suomen varhaiskasvatus- ja 

koulutusjärjestelmän keskeinen periaate on tarjota kaikille tasaveroiset olosuhteet ja 

mahdollisuudet oppia ja menestyä (esim. Nyyssölä ym., 2009, s. 23; Ouakrim-Soivio 

ym., 2017, s. 651). Varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmän institutionaalisen 

eriytymisen ymmärtäminen onkin erityisen tärkeää, sillä oppimisen tasa-arvo ei 

toteudu, jos oppimisen olosuhteet ovat eriytyneet (Bernelius & Huilla, 2021; 

Nyyssölä & Jakku-Sihvonen, 2009). Erityisen ongelmallinen olisi mahdollinen 

tilanne, jossa kaupungin väestön huono-osaisuus vaikuttaa samoilla alueilla 

negatiivisesti sekä lasten tuen tarpeeseen, että oppimisen olosuhteisiin opetus- ja 

hoitohenkilökunnan kautta (Bernelius & Huilla, 2021). Tällöin opetuksen laatu olisi 

riskissä heikentyä juuri niillä alueilla, missä tuen tarve lapsilla on kaikkein suurin. 

Varhaiskasvatuksen institutionaalista eriytymistä ei ole kuitenkaan vielä juurikaan 

tutkittu, ja tässä tutkielmassa tavoitteenani onkin selvittää, onko Helsingin 

varhaiskasvatuksessa havaittavissa merkkejä varhaiskasvatuksen institutionaalisesta 

eriytymisestä henkilökunnan osalta, ja onko tämä mahdollinen institutionaalinen 

eriytyminen yhteydessä väestön sosioekonomiseen eriytymiseen. 

1.2. Tutkielman tavoitteet, tutkimuskysymykset ja yhteiskunnallinen merkitys 

Luvussa 2 tarkastelen kirjallisuuskatsauksen muodossa tarkemmin sitä, mitä 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan mahdollisesta eriytymisestä jo tiedetään. 
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Kirjallisuuskatsaus perustuu osittain peruskoulujen eriytymisen tutkimukseen, sillä 

peruskoulujen eriytymistä on tähän asti tutkittu huomattavasti varhaiskasvatusta 

kattavammin. Peruskoulujen tutkimuksissa havaittujen ilmiöiden voidaan kuitenkin 

olettaa näkyvän osittain samankaltaisena myös varhaiskasvatuksen tapauksessa, sillä 

päiväkodit ovat koulujen tapaan vahvasti kytköksissä ympäröivään naapurustoonsa. 

Lisäksi varhaiskasvatus on peruskoulua suoraan edeltävä oppimispolun vaihe, joten 

varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ilmiöiden voidaan olettaa olevan myös siltä osin 

kytköksissä toisiinsa. 

Lukujen 3–5 käsittelemässä tutkimusosassa tavoitteenani on selvittää 

kvantitatiivisesti tilasto- ja paikkatietomenetelmiä hyödyntäen ensin, ovatko 

Helsingin päiväkodit jo eriytyneet henkilökuntansa muodollisen kelpoisuuden tai 

lähtövaihtuvuutensa eli henkilökunnan työstä eroamisten yleisyyden osalta. 

Tarkastelun toisessa osassa tarkastelen varhaiskasvatuksen ongelmien yhteyttä 

kaupungin väestön sosioekonomiseen eriytymiseen. Henkilökunnan eriytymisen 

tarkastelussa käytän kaupungin henkilöstötietoja, jotka on liitetty päiväkotien 

sijainteihin, jotta niitä voidaan tarkastella spatiaalisilla tilastomenetelmillä. 

Tutkimuksessa tarkasteltavat henkilökunnan muuttujat ovat Helsingin kunnallisten 

suomenkielisten varhaiskasvatusyksiköiden työstään eronneen henkilökunnan 

osuudet vuosina 2018–2021, ja koulutukseltaan ei-kelpoisen henkilökunnan osuudet 

vuosina 2020–2021. Tutkielmassa päiväkotien henkilökunnalla tarkoitan kasvatus-, 

opetus- ja hoitotehtävissä toimivia varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja, 

lastenhoitajia ja erityisopettajia. Ei-kelpoisuudella tarkoitan muodollisen 

kelpoisuuden puutetta eli sitä, ettei työntekijällä ole suoritettuna työtehtäväänsä 

vaadittavaa koulutusta tai oppiarvoa. 

Lopuksi arvioin empiiristen tutkimustuloksieni ja kirjallisuuden pohjalta vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 

1. Ovatko Helsingin varhaiskasvatusyksiköt eriytyneet henkilökunnan osalta? 

2. Onko Helsingin kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan eriytyminen 

yhteydessä kaupungin väestön alueellisesti eriytyneeseen sosioekonomiseen hyvä- tai 

huono-osaisuuteen? 
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Keskustelu päiväkotien ongelmien ympärillä on ollut viime aikoina niin vilkasta, että 

on selvää, että näiden kysymyksien paremmalle ymmärrykselle on tarvetta. Suomen 

egalitarianistisen koulutusjärjestelmän näkökulmasta varhaiskasvatuksen 

mahdollisen institutionaalisen eriytymisen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, sillä 

järjestelmän lähtökohtana on laadultaan tasa-arvoiset palvelut kaikille. Jos 

järjestelmän tasa-arvo vaikuttaa empiirisen tarkastelun perusteella vaarantuvan, ilmiö 

on koulutuspoliittisesti erittäin tärkeä. Käytännön kannalta ilmiöiden ja yhteyksien 

ymmärtäminen on olennaista ilmiön hallitsemisen kannalta. Esimerkiksi jos todetaan, 

että eriytymisen hillitseminen vaatii kaupungin aktiivista puuttumista tilanteeseen, on 

olennaista ymmärtää, mistä ongelmat päiväkodeissa johtuvat, ja missä päin 

kaupunkia tarve on suurin. 

Tämän tutkielman rajoissa on kuitenkin mahdollista selvittää vain hyvin pieni osa 

varhaiskasvatuksen eriytymisen kokonaiskuvasta. Tutkielman aineisto pystyy 

selittämään ilmiöitä vain tietystä kapeasta näkökulmasta, ja ne kattavat vain 

muutaman vuoden ajanjakson. Pelkästään henkilökunnan eriytymisen taustalla lienee 

paljon enemmän ja monimutkaisempia ilmiöitä, kuin mitä tässä tutkielmassa on 

mahdollista käsitellä. Työn lopussa pohdinkin oman tutkielmatyöni pohjalta 

heränneitä varhaiskasvatuksen eriytymiseen liittyvien jatkotutkimuksien 

mahdollisuuksia ja tarpeita. 

2. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

2.1. Varhaiskasvatus Helsingissä 

Helsingissä on 289 kunnallista suomenkielistä päiväkotia, joiden lisäksi kaupunki 

tarjoaa ruotsinkielistä päivähoitoa 36 ruotsinkielisessä päiväkodissa, ruotsinkielisiä 

kielikylpyryhmiä 10 päiväkodissa ja saamenkielistä päivähoitoa yhdessä 

päiväkodissa (Helsingin Varhaiskasvatus, n.d.). Kaupungin 

varhaiskasvatusjärjestelmään kuuluvat lisäksi perhepäivähoitoryhmät sekä avoin 

varhaiskasvatus leikkipuistoissa ja kerhoissa (Helsingin kaupunki, 2019). 

Kaupungissa toimii näiden lisäksi yli sata yksityistä päiväkotia, jotka tarjoavat myös 

päivähoitoa eri kielillä ja esimerkiksi luontopainotuksella (Yksityiset Päiväkodit, 
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n.d.). Tämän tutkielman aineisto on kuitenkin rajattu kunnallisiin suomenkielisiin 

päiväkoteihin, joiden verkko on kaupungissa kattavin. 

Tutkielmassa käytän sekä päiväkoti- että varhaiskasvatusyksikkö-käsitettä. 

Varhaiskasvatusyksikkö on yhden päiväkodin johtajan johtama varhaiskasvatuksen 

hallinnollinen yksikkö, johon kuuluu Helsingissä 1–3 päiväkotia (Päiväkotien 

Aluejako, n.d.). Käytän molempia näitä käsitteitä, sillä tutkielman empiirisessä 

osassa käyttämäni henkilöstötieto on saatavilla vain varhaiskasvatusyksikön tasolla, 

mutta spatiaalisia tarkasteluja varten tämä aineisto on liitetty päiväkotien 

sijaintitietoon (yhdistämisestä tarkemmin 4. luvussa). 

Tässä tutkielmassa päiväkotien henkilökunnalla tarkoitan kasvatus-, opetus- ja 

hoitotehtävissä toimivia varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja, lastenhoitajia ja 

erityisopettajia, joiden määrä suhteessa päiväkodin lasten määrään on määritelty 

laissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.-a; Varhaiskasvatuslaki 540/2018, n.d.). 

Näiden lisäksi päiväkodeissa työskentelee esimerkiksi päiväkodin johtajia, avustajia 

ja keittiöhenkilökuntaa, mutta tässä käytettävät henkilöstötiedot eivät koske näitä 

työntekijöitä. 

Helsingin varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu Opetushallituksen antamaan 

valtakunnalliseen määräykseen varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista, joiden 

pohjalta kaupunki on laatinut oman paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

(Helsingin kaupunki, 2019; Opetushallitus, 2019). Kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee esimerkiksi varhaiskasvatuksen arvot, 

tavoitteet ja kehittämiskohteet. Tämän työn kannalta keskeisimmät osat kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaa ovat sen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa käsittelevät 

osat, joissa painotetaan eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tärkeyttä 

(Helsingin kaupunki, 2019). Tässä yhteydessä strategiassa kiinnitetään huomiota 

erityisesti Helsingin etnisesti monipuolisen väestörakenteen huomioimiseen 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimustuloksiinkin nojaten voidaan sanoa, että 

sosioekonomisen eriytymisen lisäksi myös kaupungin väestön etnisen eriytymisen 

huomioiminen on tosiaan oppimisen tasa-arvon toteutumisen kannalta huomion 

arvoinen asia (Bernelius, 2013; Bernelius & Huilla, 2021). Käsittelen Helsingin 

eriytynyttä väestörakennetta ja sen vaikutuksia varhaiskasvatukseen tarkemmin 

seuraavissa luvuissa 2.2. ja 2.3. 
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Myös Helsingin kaupunkistrategiassa painotetaan, että kaupungin tavoitteena on 

kaikille yhdenvertainen oppimisympäristö, ja varhaiskasvatuksen tavoitteeksi jopa 

määritellään eksplisiittisesti segregaation eli eriytymisen ehkäiseminen ja 

sosioekonomisten erojen tasaaminen (Helsingin kaupunki, 2021). Tämän tutkielman 

kannalta nämä kaupungin tavoitteet ovat mielestäni erittäin keskeisiä, sillä jos 

esittämieni tutkimuskysymyksieni mukaisesti sosioekonominen huono-osaisuus olisi 

selvästi yhteydessä lisääntyneiden henkilökunnan palkkaamisen ja pysyvyyden 

haasteiden kanssa, näiden strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen lienee 

mahdotonta. Tällaista yhteyttä ei olla vielä havaittu, mutta Berneliuksen ja Huillan 

(2021) tuoreen selvityksen taustahaastatteluissa kävi ilmi, että sosioekonomisesti 

huono-osaisemmilla alueilla päiväkotien laatu on heikkenemisriskissä. Tämän riskin 

aiheuttavat ensinnäkin sosioekonomisen huono-osaisuuden aiheuttama lasten 

lisääntynyt oppimisen tuen tarve, mutta myös tämän tuen tarpeen aiheuttama 

lisäresurssien tarve ja henkilöstöön kohdistuva lisäkuormitus (Bernelius & Huilla, 

2021). 

Helsingin kaupunkistrategiaan kuuluu myös tavoite lisätä varhaiskasvatukseen 

osallistuvien lasten osuutta erityisesti vieraskielisten keskuudessa (Helsingin 

kaupunki, 2021). Tämä yhdistettynä kaupunkistrategiassakin ennustettuun kaupungin 

väestömäärän kasvuun tarkoittaa, että vaikeudet palkata riittävästi henkilökuntaa 

eivät tule poistumaan itsestään tulevaisuudessa. Lisähaasteen henkilökunnan 

riittävyydelle tuonee vuonna 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain uudistus, 

jonka mukaan vuodesta 2030 eteenpäin päiväkodin henkilökunnasta kahdella 

kolmasosaa tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin korkea-asteen 

koulutus, ja näistä vähintään puolella ylemmän korkea-asteen varhaiskasvatuksen 

opettajan kelpoisuus (Varhaiskasvatuslain Uudistus, n.d.; Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, n.d.). Vertailuna vuonna 2018 hoito- ja kasvatushenkilökunnasta vain alle 

puolella oli korkea-asteen koulutus (Varhaiskasvatuksen koulutusten 

kehittämisfoorumi, 2021, s. 91). Varhaiskasvatuksen koulutuksien kehittämisfoorumi 

(2021) arvioi julkaisussaan etenkin Uudenmaan tilanteen tämän lakimuutoksen 

edessä haastavaksi, jota myös julkaisun luvut tukevat: jotta lakia voitaisiin noudattaa, 

laskelmien mukaan Uudellamaalla tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä lisää korkea-

asteen koulutuksen saanutta henkilökuntaa n. 2500–4000 kpl, joka on noin 40–70 % 

vuoden 2018 kokonaismäärästä. 
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2.2. Väestön sosioekonomisen eriytymisen yhteys varhaiskasvatukseen 

Helsingin väestön sosioekonomisen ja etnisen eriytymisen mekanismeja ja alueellista 

esiintymistä on tutkittu 1990-luvun lopusta lähtien, ja niiden ilmiöt tunnetaankin 

nykyään melko hyvin (Bernelius, 2013, s. 24–29)., Väestön eriytymistä on seurattu ja 

seurataan edelleen aktiivisesti (esim. Helsingin Tila Ja Kehitys…, 2019). Helsingin 

väestön eriytymiskehitys on ollut kansainvälisesti verrattuna maltillista, mutta sitä on 

leimannut erojen jatkuva kasvu 1990-luvulta lähtien (Bernelius, 2013). Koulujen 

eriytymisen tutkimuksissa väestön eriytymistä tarkastellaan useimmiten 

oppilaaksiottoalueiden kautta, sillä koulujen oppilaat valikoituvat pääasiassa näiden 

alueiden kautta (esim. Bernelius ym., 2021; Bernelius & Huilla, 2021; Tikkanen, 

2020). Koulujen tarkasteluissa on pantu merkille, että väestön erot 

oppilaaksiottoalueiden välillä ovat varsin syvät, ja varhaiskasvatuksen tapauksessa 

vastaavat erot näyttävät vielä suuremmilta (Bernelius ym., 2018). Berneliuksen ym. 

(2018) mukaan tämä selittyy pitkälti sillä, että Helsingin väestön eriytyminen on 

pienipiirteistä, ja niinpä se korostuu päiväkotien muodostamassa verkostossa, joka on 

oppilaaksiottoalueita tiheämpi. 

Koulujen lähialueiden väestön eriytyminen vaikuttaa esimerkiksi koulujen oppilaiden 

oppimisvalmiuksiin, tuen tarpeeseen, asenteisiin, sosiaalisiin ja emotionaalisiin 

taitoihin, häiriökäytöksen määrään, ja oppilaspohjan eriytymisen vaikutukset näkyvät 

tilastollisesti jopa oppimistuloksissa (Bernelius, 2013; OECD, 2021; Välijärvi & 

Sulkunen, 2012). Väestön alueellinen sosioekonominen eriytyminen vaikuttaa siis 

lasten oppimiseen ja elämänkokemuksiin koulujen kautta. Jos sosioekonominen 

eriytyminen vaikuttaa kouluihin, sen vaikutus lasten elämänkokemuksiin on erityisen 

suuri, sillä koulu on todella merkittävä osa lasten elämää, ja jokainen lapsi oppii vain 

yhdessä koulussa kerrallaan (Bernelius & Huilla, 2021 s. 17). 

Vaikka varhaiskasvatuksessa ei voida mitata esimerkiksi oppimistuloksia, 

varhaiskasvatuksenkin tapauksessa väestön sosioekonomisten erojen voidaan olettaa 

vaikuttavan koulujen tapaan esimerkiksi lasten kehittymisen ja oppimisen tuen 

tarpeisiin. Siksi onkin huolestuttavaa, että päiväkotien lähialueiden on havaittu 

olevan väestönsä osalta sosioekonomisesti jopa koulujen oppilaaksiottoalueita 

eriytyneempiä (Bergström, 2018; Bernelius ym., 2018). Tarkastelin tämän työn 

taustatyönä tutkielmassa käyttämieni päiväkotien lähialueiden sosioekonomisten 
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muuttujien eriytymistä, ja havaitsin hyvin samankaltaisia ilmiöitä, kuin samaa aihetta 

aiemmin tarkastelleet Karoliina Bergström (2018) kandidaatintutkielmassaan ja 

Bernelius ym. (2018) artikkelissaan. Kuvien 1–4 kartoista nähdään, miten selvästi 

Helsingin päiväkotien lähialueiden väestö on eriytynyttä koulutustason ja tulotason 

osalta. Lisäksi karttoja vertaamalla nähdään, että sekä sosioekonomisen hyvä- että 

huono-osaisuuden eri osa-alueet ovat kasautuneet tietyille alueille. 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta lapsiperheillä on erityisen suuri rooli 

väestön eriytymisessä. Venla Berneliuksen (2013) väitöskirjassa keskeisenä 

löydöksenä on koulujen eriytymisen kehä, jossa väestörakenteen ja koulujen 

oppilaspohjan eriytyminen sekä niiden vaikutus koulujen oppimistuloksiin ja 

maineeseen vaikuttavat perheiden muuttopäätöksiin ja aktiivisiin kouluvalintoihin. 

Nämä muuttopäätökset ja kouluvalinnat puolestaan täydentävät kehän kärjistämällä 

väestön eriytymistä koulujen oppilaaksiottoalueilla entisestään (Bernelius, 2013). 

Muuttopäätökset perustuvat usein mielikuviin alueista ja niiden päiväkodeista ja 

kouluista, vaikka koulujen välillä ei Suomessa ole juurikaan institutionaalisia 

laatueroja (Bernelius & Vilkama, 2019; Dahlman ym., 2013; Harjunen ym., 2018). 

Pikkulapsiperheiden erityisasema väestön eriytymisessä perustuu myös siihen, että 

juuri alle kouluikäisten lasten perheet ovat aktiivisimpia muuttajia, ja siihen, että 

sosioekonominen hyväosaisuus mahdollistaa aktiivisien muuttopäätöksien 

tekemisen, mikä näkyy hyväosaisten alueiden suosiona muuttopäätöksissä (Bernelius 

& Vilkama, 2019; Vilkama & Bernelius, 2019). Toisaalta nämä samat 

muuttopäätökset aiheuttavat myös huono-osaisten alueiden eriytymistä, joka näkyy 

näiden alueiden välttämisenä muuttopäätöksissä (Bernelius & Vaattovaara, 2016). 
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Kuva 1. Korkean koulutustason esiintyminen tutkielmassa määritetyillä Helsingin 

päiväkotien teoreettisilla lähialueilla. Tilastokeskuksen tieto vuodelta 2019. 

 
Kuva 2. Matalan koulutustason esiintyminen tutkimuksessa määritetyillä Helsingin 

päiväkotien teoreettisilla lähialueilla. Tilastokeskuksen tieto vuodelta 2019. 
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Kuva 3. Korkean tulotason esiintyminen tutkielmassa määritetyillä Helsingin päiväkotien 

teoreettisilla lähialueilla. Ylin tuloluokka = Suomen ylin tuloviidennes. Tilastokeskuksen 

tieto vuodelta 2019. 

 
Kuva 4. Matalan tulotason esiintyminen tutkimuksessa määritetyillä Helsingin päiväkotien 

teoreettisilla lähialueilla. Alin tuloluokka = Suomen alin tuloviidennes. Tilastokeskuksen 

tieto vuodelta 2019. 
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2.3. Varhaiskasvatuksen mahdollinen institutionaalinen eriytyminen 

Väestön sosioekonominen eriytyminen voi lasten taustojen lisäksi eriyttää 

varhaiskasvatusta institutionaalisesti, eli oppimisen olosuhteiden osalta. 

Varhaiskasvatuksen tai koulujenkaan institutionaalista eriytymistä ei ole Suomessa 

aiemmin juurikaan selvitetty, vaan oletuksena on ollut, että koulujen erot selittyvät 

pääasiassa oppilaspohjan eriytymisellä (Bernelius & Huilla, 2021). Suomen koulujen 

institutionaalinen laatu onkin ollut kansainvälisissä vertailuissa tasaista koulujen 

välillä, ja oppilaspohjan erot ovat pystyneet tilastollisesti selittämään suuren osan 

oppimistuloksien vaihtelusta (Bernelius, 2013; Jakku-Sihvonen & Kuusela, 2012; 

Kuusela, 2010; OECD, 2019). Esimerkiksi OECD:n (2019) kolmen vuoden 

takaisessa raportissa huono-osaisissa suomalaisissa kouluissa institutionaalisen 

laadun mittarit olivat jopa parempia kuin hyväosaisissa kouluissa. 

Varhaiskasvatuksen osalta institutionaalisen eriytymisen tilanne vaikuttaa kuitenkin 

olevan mahdollisesti erilainen kuin kouluissa. OECD nosti jo vuonna 2010 esille 

koulujen opettajien eriytymisen riskin sosioekonomisesti eriytyvissä kaupungeissa 

(OECD, 2010, s. 92). OECD:n (2010) julkaisun mukaan sosioekonomisesti 

hyväosaisten alueiden koulut ovat opettajille houkuttelevia, kun taas koulun 

oppilaspohjan huono-osaisuus voi aiheuttaa todennäköisemmin opettajien työpaikan 

tai jopa alan vaihtamisia. Bernelius ja Huilla (2021) tarkastelevat tuoreessa 

selvityksessään Suomen kontekstissa koulusegregaation ja opettajien lisääntyvän 

työkuorman yhteyttä opettajasegregaation riskiin, ja toteavat tehtyjen haastattelujen 

perusteella, että huono-osaisilla alueilla opettajat kokevat työnsä muita 

kuormittavammaksi. Tämä lisääntyvän työn kuormittavuuden arvioidaan sekä 

vaikeuttavan pätevän henkilökunnan rekrytoimista huono-osaisiin kouluihin ja 

päiväkoteihin että kasvattavan olemassa olevan henkilökunnan uupumisriskiä 

(Bernelius & Huilla, 2021). Myös julkisessa keskustelussa, jota käsittelen lyhyesti 1. 

luvun alussa, on ollut viime vuosina ja etenkin viime kuukausina paljon puhetta 

varhaiskasvatuksen vaihtelevista ongelmista henkilökunnan rekrytoinnissa, kelpoisen 

henkilökunnan pysyvyydessä ja henkilökunnan jaksamisessa. Vilkas keskustelu 

kärjistyi keväällä 2022 myös päiväkotien henkilökuntaa koskevaan kunta-alan 

lakkoon, jossa varhaiskasvatukseen liittyen keskeisinä keskusteluaiheina ovat 
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henkilöstön kokeman työn kuormittavuuden lisäksi alan palkkataso ja työntekijöiden 

kokemukset työn arvostuksesta (Koivisto, 2022a, 2022b). 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta vaikuttaa siis olevan todellisessa riskissä eriytyä, 

mikä olisi toteutuessaan koulutuspoliittisesti erittäin merkittävää, sillä Suomen 

varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmä keskeinen periaate on olla egalitarianistinen, 

eli tarjota kaikille lapsille yhtä laadukkaat olosuhteet ja sitä kautta mahdollisuudet 

oppia ja menestyä (esim. Nyyssölä ym., 2009, s. 23; Ouakrim-Soivio ym., 2017, s. 

651). Oppimisen tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu, jos oppimisen olosuhteet ovat 

eriytyneet esimerkiksi henkilökunnan resurssien osalta (Bernelius & Huilla, 2021; 

Nyyssölä & Jakku-Sihvonen, 2009). Myös OECD:n julkaisuissa on korostettu 

vuodesta toiseen, että oppimisen tasa-arvon toteutuminen on yksi tärkeimmistä 

laadukkaan koulutusjärjestelmän ominaisuuksista, mikä kertoo mahdollisen 

institutionaalisen eriytymisen torjumisen tärkeydestä (OECD, 2012, 2013, 2019). 

Sekä Berneliuksen ja Huillan (2021) että Salmisen (2022) toteuttamissa 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan haastatteluissa yhdeksi tärkeimmäksi 

työhyvinvointia heikentäväksi ja uupumusta aiheuttavaksi tekijäksi nousee työn 

kuormittavuus. Samoin Opettajien ammattijärjestö OAJ:n laatimissa 

työolobarometri-selvityksissä työn kuormittavuus ja työssä jaksaminen nähdään 

merkittävimpinä ongelmina opettajien työssä (Golnick & Ilves, 2021; Länsikallio 

ym., 2018). Työn kuormittavuuden taustalla olevia syitä voivat olla esimerkiksi 

yksiköiden välillä vaihtelevat resurssien määrään, työn johtamiseen, ryhmien 

kokoon, lasten tuen tarpeeseen, lasten ja heidän vanhempiensa kielitaitoon, sijaisten 

saatavuuteen tai koettuun työyhteisöön liittyvät tekijät (Bernelius & Huilla, 2021; 

Golnick & Ilves, 2021; Länsikallio ym., 2018; Salminen, 2022). 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnassa korostuu tyypillisesti vahva sitoutuminen 

työhön ja omaan päiväkodin yhteisöön sekä halu tehdä työtä laadukkaasti (Bernelius 

& Huilla, 2021; Nislin ym., 2015; Penttinen ym., 2020; Salminen, 2022). Tämä 

motivaatio ja halu saattaa näyttäytyä venymisenä ja kuormituksen kestämisenä työssä 

esimerkiksi niukoilla resursseilla tai muuten hankalassa tilanteessa työskenneltäessä 

(Bernelius & Huilla, 2021; Lerkkanen ym., 2020; Salminen, 2022). Berneliuksen ja 

Huillan (2021) mukaan alueellisen huono-osaisuuden ja muiden haasteiden 

aiheuttaman työssä venymisen lisääntyessä riskinä on kuitenkin henkilöstön 
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uupuminen ja varhaiskasvatuksen laadun heikkeneminen etenkin niillä alueilla, joilla 

sen tarve olisi suurin. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu opettajien ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan stressin ja työn kuormittavuuden vaikuttavan 

negatiivisesti sekä pedagogisen työn laatuun, että henkilökunnan ja lasten väliseen 

vuorovaikutukseen (Lerkkanen ym., 2020; Nislin ym., 2015; Penttinen ym., 2020). 

Henkilökunnan korkea motivaatiokaan ei siis takaa laadukkaan ja tasa-arvoisen 

varhaiskasvatuksen toteutumista kaupungissa. Oma tulkintani on, että henkilökunnan 

halu toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta vaikeammissakin olosuhteissa saattaa 

auttaa osaltaan ehkäisemään päiväkotien institutionaalista eriytymistä, mutta työn 

kuormittavuuden ja uupumisriskin kasvamisen kustannuksella. 

Kaupungin väestön sosioekonomisessa eriytymisessä suurimpana riskinä 

varhaiskasvatuksen kannalta vaikuttaa siis olevan lasten tuen tarpeen kasautuminen 

varhaiskasvatuksen henkilöstön kuormituksen kanssa samoille alueille, sillä se voisi 

aiheuttaa varhaiskasvatuksen laadun heikkenemistä juuri niissä päiväkodeissa, joissa 

lapset tarvitsevat eniten tukea. Berneliuksen ja Huillan (2021) mukaan korkea- ja 

tasalaatuinen varhaiskasvatusjärjestelmä on tähän mennessä onnistunut tasaamaan 

sosioekonomisen eriytymisen aiheuttamia eroja melko hyvin, mutta 

sosioekonomisten erojen kasvaessa yhä suuremmiksi myös kasautuvan huono-

osaistumisen riski kasvaa. Tämä vaikuttaisi olevan tällä hetkellä merkittävä 

ajankohtainen riski varhaiskasvatuksessa, ja tässä tutkielmassa tavoitteenani onkin 

selvittää, onko tällaisen yhteyden kehityksestä havaittavissa merkkejä Helsingin 

suomenkielisissä kunnallisissa päiväkodeissa. 

3. Aineistot 

Tutkielman empiirisessä osassa käyttämäni varhaiskasvatusyksiköitä käsittelevä 

tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta: Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen 

vakituisen henkilöstön muuttujia sisältävistä tilastotiedoista ja pääkaupunkiseudun 

Palvelukartan paikkatiedoista. Esittelen henkilöstöaineiston luvussa 3.1. ja 

palvelukartan aineiston luvussa 3.2. Yhdistin henkilöstöä käsittelevän tilastotiedon 

paikkatietoon, jotta pystyin tarkastelemaan alun perin aspatiaalista tilastotietoa 

spatiaalisesti. Vertasin näin spatiaaliseksi muutettua varhaiskasvatuksen tilastotietoa 

Tilastokeskuksen Ruututietokannan sosioekonomisiin muuttujiin, mitä käsittelen 
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tarkemmin luvussa 3.3. Kaikki tarkasteltavat aineistot ja niiden tiedot löytyvät tiivisti 

eriteltynä taulukosta 1. 

Aineisto Kuvaus/muuttujat Lähde Käyttötarkoitus 

Henkilöstö-

tiedot  

Varhaiskasvatuksen opet-

tajien ja hoitajien 

lähtövaihtuvuuden tiedot 

vuosina 2018–2021 ja 

ei-kelpoisuuden tiedot 

kuukausittain välillä elokuu 

2020–joulukuu 2021 

Helsingin kaupunki, 

kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala 

Muuttujien 

tilastotarkastelut, 

muuttujien vertailu 

sosioekonomisiin 

tietoihin 

Päiväkotien 

sijainnit 

Päiväkotien sijaintitieto 

paikkatietomuodossa, 

ominaisuustiedoissa id-

koodi ja päiväkodin nimi 

Pääkaupunkiseudun 

palvelukartta 

(palvelukartta.hel.fi) 

Sijaintien 

määrittäminen 

varhaiskasvatus-

yksiköille 

spatiaalisia 

tarkasteluja varten 

Ruututieto-

kanta 2020 

Vuoden 2019 väestötietoja 

jaettuna 250 x 250 m 

ruutuihin 

Tilastokeskus 

(maksullinen 

aineisto) 

Sosioekonomisten 

tietojen aggregointi 

päiväkotien 

lähialueille 

Taulukko 1. Tutkielman aineistot kuvailutietoineen. 

3.1. Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstöaineistot 

Tutkimuksessa käyttämäni Helsingin kaupungin henkilöstötiedot sisältävät 

tilastotietoa kaupungin suomenkielisten kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden 

henkilökunnan lähtövaihtuvuudesta, eli työstään eronneen henkilökunnan määristä, 

ja muodollisesti ei-kelpoisen henkilökunnan määristä. Tiedot sain käyttöön tätä 

tutkielmaa varten Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 

Kaupungin asiantuntijat kokosivat tiedot kaupungin omista henkilöstöjärjestelmistä 

tarkastelua varten Excel-muotoon. Tiedot eivät sisällä mitään henkilökunnan 

henkilö- tai muita tunnistetietoja, vaan kaikki tiedot ovat eriteltävissä tarkimmillaan 

vain varhaiskasvatusyksikkötasolle. Varhaiskasvatusyksikköön kuuluu Helsingissä 

1–3 päivähoidon toimipistettä, eli esimerkiksi päiväkotia, ryhmäperhepäiväkotia tai 

perhepäivähoitopaikkaa. 

Sekä lähtövaihtuvuuden että ei-kelpoisten työntekijöiden lukumäärät ovat vakioituja 

suhteessa varhaiskasvatusyksikön vakituisen henkilökunnan kokonaismäärään, 
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jolloin kaikkien eri kokoisten varhaiskasvatusyksiköiden luvut ovat vertailukelpoisia. 

Lähtövaihtuvuuden ja ei-kelpoisuuden luvut ovat siis tässä tutkielmassa aina 

eronneen tai ei-kelpoisen henkilökunnan prosenttiosuuksia varhaiskasvatusyksikön 

kaikesta henkilökunnasta. Vakiointiin käytetty henkilöstön kokonaismäärä on aina 

otanta kyseisen vuoden maaliskuun tilanteesta.  

Lähtövaihtuvuuden tieto kerättiin kaupungin järjestelmistä erikseen hoitajien ja 

opettajien osalta vuosittain neljän tarkasteluvuoden ajalta 2018–2021. Vakioidut 

luvut kertovat siis vuoden aikana työstään eronneiden hoitajien tai opettajien 

osuuden kaikista yksikön hoitajista tai opettajista. Käsittelen tekstissä hoitajien ja 

opettajien lähtövaihtuvuutta myös yhdessä, jolloin puhun ”henkilökunnasta” 

pelkkien ”hoitajien” tai ”opettajien” sijaan. Neljän vuoden ajanjakson käyttäminen 

mahdollistaa pidemmän aikavälin trendien tarkastelun, ja näiden vuosien tapauksessa 

mielenkiintoista on myös COVID-19-pandemian ajoittuminen jälkimmäiselle 

kahdelle tarkasteluvuodelle. 

Ei-kelpoisuuden tietoja oli tutkielman tarpeisiin saatavilla vain vuodesta 2020 

eteenpäin, joten ne kerättiin kuukausittain vuoden 2020 elokuusta vuoden 2021 

joulukuuhun, lukuun ottamatta vuoden 2021 kesä- ja heinäkuun kesäloma-aikaa. 

Kelpoisuutta ja lähtövaihtuvuutta yhdessä tarkasteltaessa ja tuloksien tulkinnassa 

täytyy siis ottaa huomioon, että lähtövaihtuvuuden vuosittaisten tietojen ja 

kelpoisuuden kuukausittaisten tietojen ajallinen resoluutio on eri, ja että tiedot 

kattavat eri mittaisen ajanjakson. Ne ovat kuitenkin samalta vuosien 2018–2021 

väliseltä ajanjaksolta, joten tietoja on sen osalta mielekästä vertailla. Käsittelen 

lähtövaihtuvuuden ja kelpoisuuden tietojen tilastollisia tarkasteluita luvussa 4.2. 

3.2. Palvelukartan paikkatiedot 

Jotta pystyin tarkastelemaan henkilöstötietoja spatiaalisesti, yhdistin henkilöstötiedot 

pääkaupunkiseudun palvelukartasta lataamaani tasoon, joka sisältää pistemuotoisina 

paikkatietokohteina Helsingin varhaiskasvatuksen toimipisteet. Palvelukartan 

aineistot ovat julkisesti tarkasteltavissa ja saatavilla esimerkiksi karttapalveluissa 

osoitteissa palvelukartta.hel.fi ja kartta.hel.fi. Näiden palveluiden kautta 

paikkatietoaineistoja on mahdollista ladata käyttöön eri tiedostomuodoissa. Tässä 
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tutkimuksessa paikkatietotasosta hyödynsin sijaintitiedon lisäksi lähinnä 

toimipisteiden id-tunnuksia ja nimiä tilasto- ja paikkatietojen yhdistämiseksi. 

Palvelukartan taso sisälsi myös tähän tutkielmaan liittymättömiä varhaiskasvatuksen 

toimipisteitä, kuten yksityisiä ja ruotsinkielisiä päiväkoteja. Suodatin nämä pois 

QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa ”Filter”-toiminnolla, jossa vektoritason kohteita voi 

suodattaa niiden ominaisuustietojen mukaan ehtolauseilla. Tässä tapauksessa valitsin 

palvelukartan tasosta kunnalliset suomenkieliset päiväkodit seuraavalla 

ehtolauseella: 

"ProviderType_fi" = 'Kunnallinen palvelu' AND 

"Selite_fi" = 'päivähoito' AND 

"Parent_name_fi" = 'Suomenkielinen päivähoito'. 

Suodatettuun tasoon jäi 298 päiväkotia, joiden sijainnit ovat näkyvissä kuvassa 5. 

Näiden sijaintitietojen yhdistämistä henkilöstötietoihin käsittelen luvussa 4.1. 

Kartassa ovat näkyvissä myös päiväkodeille määritellyt teoreettiset lähialueet, joita 

käsittelen tarkemmin luvussa 4.3. 

 
Kuva 5. Palvelukartan paikkatietotasosta suodatetut päiväkotien sijainnit ja niille määritetyt 

teoreettiset lähialueet. 
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3.3. Sosioekonomiset väestöaineistot 

Tarkastelussa käytin sosioekonomisina väestötietoina Tilastokeskuksen 

Ruututietokannan 2020 väestöruutujen muuttujia. Tilastokeskuksen verkkosivuilta 

löytyy kattavat kuvailutiedot Ruututietokannasta (Tilastokeskus, n.d.). Käytin 

tarkasteluissa Ruututietokannan maksullista 250x250 m ruutukoon versiota, jonka 

väestötiedot yhdistin varhaiskasvatusyksiköille määrittelemiini teoreettisiin 

lähialueisiin verratakseni väestön sosioekonomisia tietoja henkilöstön muuttujiin. 

Ruututietokannan tiedot ovat aina edeltävältä vuodelta, eli tässä tapauksessa kaikki 

väestötiedot ovat vuodelta 2019. Käsittelen tietojen aggregointia yksiköiden 

lähialueille ja vertailujen toteutusta luvussa 4.3. 

Tarkasteluissa käytän ruututietokannasta neljää sosioekonomista muuttujaa: 

ylemmän korkeakoulun suorittaneita, vain peruskoulun käyneitä, ylimpään 

tuloviidennekseen kuuluvaa väestöä sekä alimpaan tuloviidennekseen kuuluvaa 

väestöä. Suhteutin nämä muuttujat yli 18-vuotiaan väestön määrään. Tarkastelujen 

sosioekonomiset muuttujat ovat siis korkean ja matalan koulutustason sekä korkean 

ja matalan tulotason esiintyvyydet prosenttiosuuksina alueiden täysi-ikäisestä 

väestöstä. 

3.4. Aineistojen kattavuus ja luotettavuus 

Tutkielmassa käyttämiini henkilöstöaineistoihin liittyy joitakin rajoituksia ja niiden 

käsittelyssä ja tuloksien tulkinnassa huomioitavia seikkoja. Kuvaan tässä alaluvussa 

lyhyesti aineistojen rajoituksia ja niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tutkielman 

tuloksien tulkintaan ja luotettavuuteen. 

Käytettyyn kelpoisuustietojen keruuprosessiin kuului useita manuaalisia vaiheita, 

jotka saattoivat aiheuttaa virheitä ja puutteita kyseisessä aineistossa. Kaupungin 

asiantuntijat olivat aiemmin havainneet kelpoisuustiedoissa puutteita, joiden 

korjaamiseksi tarkistettiin satoja tietoja. Tässä tutkielmassa käyttämissäni 

kelpoisuuden tiedoissa joulukuun 2020 ja toukokuun 2021 luvut olivat muista 

kuukausista selvästi poikkeavia. Niiden kohdalla ei löytynytkään juurikaan 

merkitseviä korrelaatioita muiden kuukausien välillä, vaikka lähes kaikki muut 

kuukaudet korreloivat keskenään. Nämä muista kuukausista poikkeavat arvot 
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saattoivat johtua ainakin osittain siitä, että joulukuu on syyslukukauden lopussa 

ennen joululomaa, ja toukokuu on kevätlukukauden lopussa ennen kesälomakautta, 

mikä saattoi aiheuttaa todellisia tai virheellisiä eroja näiden kuukausien luvuissa. 

Toisaalta poikkeavat arvot saattoivat myös osaltaan johtua mahdollisista puuttuvista 

tiedoista tai ei-kelpoisuustietojen keruun manuaalisissa työvaiheissa syntyneistä 

virheistä. 

Toinen keskeinen käyttämieni aineistojen rajoitus oli se, että lähtövaihtuvuuden 

tietoja oli saatavilla vain vuoden tarkkuudella, kun taas kelpoisuustiedot oli 

mahdollista eritellä kuukausittain. Lisäksi spatiaalisten tarkastelujen kannalta 

virhelähteeksi muodostui väkisin se, että varhaiskasvatuksen henkilöstötiedot 

tilastoidaan varhaiskasvatusyksiköittäin, mutta sijainti niille oli mahdollista määrittää 

vain yhdelle yksikön toimipisteistä, joita voi olla 1–3 kappaletta. Nämä käyttämieni 

aineistojen vaihtelevat temporaaliset ja spatiaaliset resoluutiot tuottavat virheitä 

tosimaailman ilmiöiden mallintamisessa, vaikeuttavat aineistojen yhteensovittamista 

mielekkäällä tavalla, ja ne tekevät myös tulosten tulkinnasta vaikeampaa. Kun 

huomioidaan vielä eri lähteistä kerättyjen aineistojen yhteensovittamisessa 

vaadittavat manuaaliset ja tulkinnanvaraisetkin työvaiheet, on selvää, että näiden 

aineistojen käsittely ja analysointi vaatii jonkin verran aineistojen tuntemusta ja 

hyvin huolellista työotetta. Tällaiset virhealttiit ja tulkintaan perustuvat työvaiheet 

heikentävät osaltaan myös työn tuloksien luotettavuutta, vaikka pyrinkin työssä 

minimoimaan virheiden riskiä mahdollisuuksien mukaan. 

4. Menetelmät 

Tutkimusosassa käyttämäni menetelmät koostuivat aineistojen esikäsittelystä, 

aineistojen yhdistämisestä, tilastollisista analyyseistä ja spatiaalisista analyyseistä. 

Kuvailen tässä luvussa näissä vaiheissa tekemiäni valintoja ja käyttämiäni 

menetelmiä ja ohjelmistoja. Kuvassa 6 on visuaalisesti esitettynä tärkeimmät 

esikäsittelyn ja analyysien työvaiheet. 

4.1. Henkilöstöaineiston esikäsittely 

Ensimmäisenä työvaiheena yhdistin käytettävät aineistot niin, että voin käyttää niitä 

tarkasteluissa yhdessä. Osassa henkilöstöaineistoja yksikön tunnisteena oli 
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ainoastaan yksikön nimi, kun taas toisissa nimen ohella oli myös yksikön id-numero. 

Näiden aineistojen yhteensovittamiseksi loin taulukon, joka yhdisti kaikkien 

tarkasteltavien yksiköiden id-numeron kyseisen yksikön nimeen. 

Varhaiskasvatusyksiköiden sisältämät päiväkodit ja sen myötä yksiköiden nimet 

vaihtelevat aineistossa vuodesta toiseen. Tämä johtuu muun muassa uusien 

yksiköiden muodostamisesta ja olemassa olevien yksiköiden hajottamisesta. Tämän 

vuoksi eri vuosien aineistojen yhdistäminen vaati paljon manuaalisia työvaiheita ja 

tarkistuksia, jotta eri vuosina eri nimillä olevat yksiköt saivat johdonmukaisesti 

oikean id-numeron. Vuosien välisten vaihteluiden vuoksi tietyt päiväkodit saattoivat 

myös kuulua eri vuosina eri varhaiskasvatusyksiköihin. 

 
Kuva 6. Kaavio aineistojen esikäsittelyn vaiheista ja analyyseistä. 
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Spatiaalisia tarkasteluja varten tarvittavan spatiaalisen ulottuvuuden lisääminen 

henkilöstötietoon vaati samoin subjektiivista tulkintaa, sillä spatiaalisia tarkasteluja 

varten varhaiskasvatusyksiköittäin kerätyille henkilöstötiedoille täytyi määrittää 

yksiselitteinen sijainti. Kuitenkin koska yhteen varhaiskasvatusyksikköön voi kuulua 

useampi, eri paikassa sijaitseva päiväkoti tai päiväkodin toimipiste, yksikön 

yksiselitteisen spatiaalisen sijainnin määritteleminen ei ollut aina mahdollista. Koko 

varhaiskasvatusyksikköä koskeva tilastotieto täytyi siis keinotekoisesti sijoittaa vain 

yhden toimipisteen tilastotiedoksi, sillä olemassa olevaa tilastotietoa ei myöskään ole 

mahdollista mielekkäästi pilkkoa pienempiin yksiköihin jälkikäteen. Valittu 

päiväkodin toimipiste kuvaa sijainnillaan siis koko varhaiskasvatusyksikköä. 

Suurimmassa osassa tapauksia saman varhaiskasvatusyksikön toimipisteet sijaitsivat 

kuitenkin lähellä toisiaan, jolloin tehtyjen valintojen vaikutus spatiaalisten 

tarkastelujen tuloksiin on vain vähäinen. Arvioin kuitenkin, että edustavan sijainnin 

huolellinen valitseminen on olennainen osa tarkastelun luotettavuutta varsinkin niissä 

tapauksissa, missä toimipisteet ovat hyvin eri kokoisia tai kauempana toisistaan. 

Monessa tapauksessa varhaiskasvatusyksikössä oli yksi selvästi muita suurempi ja 

enemmän henkilökuntaa työllistävä toimipiste, jolloin henkilöstön tilastotiedon 

sijainti oli perusteltua määrittää sen mukaan. Näin mahdollisimman suuri osa 

lähtövaihtuvuudesta ja ei-kelpoisuudesta saa oikean sijainnin. Tässä toki jouduin 

olettamaan, että yksikön henkilökunnan eroamiset ja ei-kelpoisuus jakautuivat 

jokseenkin tasaisesti yksikön eri toimipisteiden välillä, mikä ei välttämättä vastaa 

todellisuutta. Arvioin yksiköiden suuruutta Helsingin kaupungin verkkosivuilta 

löytyneiden päiväkotien esittelyjen tarjoamien tietojen mukaan niin, että ensisijaisena 

mittarina oli päiväkodissa olevien lasten määrä, jos se oli saatavilla, sen jälkeen 

ryhmien lukumäärä päiväkodissa. Jos mitään päiväkodin kokoa kuvaavia tietoja ei 

ollut saatavilla, valitsin yksikön nimessä ensimmäisenä esiintyvän päiväkodin. 

(Huom. tietojen keräämisen ja tämän tekstin kirjoittamisen välillä kaupungin 

verkkosivut ovat uudistuneet niin, ettei käyttämiäni esittelytekstejä enää ole 

saatavilla päiväkotien verkkosivuilla.) 

Varhaiskasvatusyksikkökohtaisissa henkilöstötiedoissa ja päiväkotien sijainnit 

sisältävässä paikkatiedossa ei ollut yhteistä id-tunnusta, samassa muodossa olevaa 

nimeä tai esimerkiksi osoitetietoa, joiden avulla olisin voinut automatisoida tietojen 
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yhdistämisen. Niinpä myös henkilöstöaineiston yhdistäminen Palvelukartan 

paikkatietoon täytyy käytännössä tehdä pitkälti manuaalisesti. Yhdistin 

henkilöstöaineistojen yksiköiden nimet ja Palvelukartan päiväkotien nimet 

hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan taulukkolaskentaohjelman haku- ja 

yhdistämistoimintoja, jotta virheiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni. 

Koska varhaiskasvatusyksiköitä on aineistossa noin 160 kappaletta, kaikki edellä 

kuvatut manuaaliset työvaiheet olivat hyvin työläitä, mikä rajoitti 

henkilöstöaineistojen analysoinnin mahdollisuuksia tutkielman rajoissa. Lisäksi 

manuaaliset työvaiheet lisäävät mahdollisia virhelähteitä. Pyrin minimoimaan 

virheitä tekemällä useita tarkistuskierroksia aineiston käsittelyn eri vaiheissa. 

Taulukkomuotoisten henkilöstöaineistojen esikäsittelyn tein 

taulukkolaskentaohjelmisto Excelillä, ja paikkatietojen valmistelussa käytin myös 

QGIS-paikkatieto-ohjelmaa. Aineistojen käsitteleminen lienee yksinkertaisempaa 

kaupungin omissa henkilöstöjärjestelmissä, mutta tämän tutkielman kaltaisessa 

ulkopuolisessa käytössä henkilöstöaineistot ovat hyvin työläitä käyttää. Lisäksi 

aineistojen käyttäminen tällaisessa spatiaalisessa tarkastelussa vaatii jonkin verran 

varhaiskasvatuksen toimintatapojen sekä yksiköiden ja toimipisteiden tuntemusta, 

sillä sijaintien määrittelyn menetelmä ei ole täysin objektiivinen. 

4.2. Henkilöstön muuttujien tilastolliset analyysit 

Esikäsittelyn jälkeen keräsin henkilöstötietojen Excel-taulukosta tarkasteltavien 

muuttujien tilastolliset tunnusluvut eli keskiarvon, keskihajonnan, mediaanin sekä 

kvartiilit. Hyödynsin tunnuslukuja itsessään tuloksina henkilökunnan muuttujien 

tilastollisen kokonaiskuvan tulkinnassa, mutta myös jatkotarkastelujen 

suunnittelussa. Tilastolliset tunnusluvut voivat vastata esimerkiksi kysymyksiin: 

minkä suuruisia ei-kelpoisen ja työstään eronneen henkilökunnan osuudet olivat 

keskimäärin yksiköissä, miten isoa vaihtelua yksiköiden välillä oli, ja miten ei-

kelpoisten ja eronneiden osuudet vaihtelivat samoissa yksiköissä kuukaudesta ja 

vuodesta toiseen. 

Keskeisenä muuttujien välisiä yhteyksiä arvioivana mittarina käytin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerrointa. Korrelaatiotarkastelut toteutin käytännössä R-

ohjelmointikielen sisäänrakennetulla funktiolla ”cor.test”. Valitsin Spearmanin 
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järjestyskorrelaatiokertoimen yleisesti käytetyn Pearsonin korrelaatiokertoimen 

sijaan, sillä tarkastelemieni aineistojen jakaumat poikkeavat selvästi 

normaalijakaumasta, ja koska niissä on selvästi poikkeavia havaintoja, jotka ovat 

kuitenkin valideja. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin poikkeaa Pearsonin 

korrelaatiokertoimesta niin, että siinä käytetään havaintojen alkuperäisten arvojen 

sijaan niiden järjestyslukuja (esim. de Smith, n.d.). Spearmanin korrelaatiokerroin 

sopii siis näiden aineistojen tarkasteluun, sillä se ei ole Pearsonin 

korrelaatiokertoimen tapaan herkkä poikkeaville arvoille, eikä sen käyttö vaadi 

aineiston normaalijakautuneisuutta (esim. de Smith, n.d.). 

Käytin tilastollisen merkitsevyyden tulkinnassa 5 % merkitsevyystasoa, eli tulkitsin 

korrelaatioiden tulokset tilastollisesti merkitseviksi, kun p-arvo oli pienempi tai yhtä 

suuri kuin 0,05. Spearmanin korrelaatiokertoimen merkitsevyyttä voidaan arvioida 

myös kriittisten arvojen avulla, mutta koska tässä tapauksessa otantakoot olivat 

melko suuria (n. 155–160 havaintoa), hyvin heikotkin korrelaatiot ovat merkitseviä 

(kriittisistä arvoista esim. Ramsey, 1989). 

Spearmanin korrelaatiokerroin kuvaa muuttujien välisen monotonisen positiivisen tai 

negatiivisen yhteyden voimakkuutta. Siitä ei kuitenkaan voida päätellä, onko 

muuttujien välillä kausaatiota eli todellista yhteyttä, tai esimerkiksi onko yhteys 

lineaarinen (esim. de Smith, n.d.). Esimerkiksi jonkin sosioekonomisen muuttujan ja 

ei-kelpoisuuden välisessä tapauksessa korrelaatiokerroin kertoo vain siitä, kuinka 

vahva muuttujien välinen positiivinen tai negatiivinen yhteys on, mutta yksinään siitä 

ei voida päätellä esimerkiksi vaikuttavatko kyseiset muuttujat todella toisiinsa. 

4.3. Spatiaaliset analyysit 

Institutionaalisen eriytymisen mahdollisuuksien selvittämisen kannalta tutkielmani 

merkittävin spatiaalinen tarkastelu on toteuttamani väestön sosioekonomisten 

muuttujien vertaaminen varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön lähtövaihtuvuuteen 

ja kelpoisuuteen. Tätä varten määritin varhaiskasvatusyksiköitä kuvaamaan 

valitsemilleni sijainneille teoreettiset lähialueet, joille aggregoin väestötiedot. 

Toteutan nämä alueet Thiessenin monikulmioina, jotka ovat tässä tapauksessa 

päiväkotien sijaintipisteiden ympärillä olevia alueita, joissa monikulmion sisällä 

oleva päiväkoti on aina kaikista päiväkodeista lähin linnuntietä mitaten (esim. Esri, 



 

24 

 

n.d.). Karoliina Bergström (2018) käytti kandidaatintutkielmassaan samalla tavalla 

toteutettuja päiväkotien lähialueita (ks. Bernelius ym., 2018). Thiessenin 

monikulmioiden etuna on niiden yksinkertaisuus. Lisäksi ne ovat esimerkiksi 

kaupunginosiin tai postinumeroalueisiin verrattuna orgaanisempia päiväkotien 

lähialueina. Thiessenin monikulmiot eivät kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi 

vesistöjen, moottoriteiden tai rautateiden luomia estevaikutuksia. Näiden 

vaikutuksien mallintamiseksi pitäisi päiväkotien lähialueet toteuttaa esimerkiksi 

kävelyverkostobuffereina. Tämän tarkastelun kannalta Thiessenin monikulmiot 

tarjoavat kuitenkin yksinkertaisen, mutta riittävän orgaanisen arvion päiväkotien 

lähialueista. Kaikkien päiväkotien sijainnit ja niille luodut monikulmiot ovat 

näkyvissä kuvan 7 kartassa. Kartalla on lisäksi merkittynä punaisella värillä ne 

päiväkodit ja niiden lähialueet, joille osoitin varhaiskasvatusyksiköiden 

henkilöstötiedot luvun 4.1. menetelmän mukaisesti. 

 

 
Kuva 7. Palvelukartasta suodatetut päiväkodit lähialueineen; varhaiskasvatusyksiköitä 

kuvaamaan valitut päiväkodit ja alueet korostettu punaisella värillä. 
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Päiväkotien lähialueiden luomisen jälkeen aggregoin Ruututietokannan väestötiedot 

näille alueille niin, että väestö niistä ruuduista, joiden keskipiste osuu 

päiväkotialueen sisään, lasketaan sen alueen väestöksi. Kuvien 1–4 kartoissa on 

näkyvissä väestön ja sen sosioekonomisten muuttujien jakautuminen näille alueille 

aggregoituna (ks. Bergström, 2018; Bernelius ym., 2018). Tällä yhdistetyllä 

aineistolla toteutin tutkielman spatiaaliset tarkastelut, joihin sisältyy tilastollisia 

tarkasteluja Excelissä, karttatoteutuksia QGIS-paikkatieto-ohjelmassa ja muuttujien 

välisiä korrelaatiotestejä R-skripteillä. 

5. Tulokset 

5.1. Henkilöstön lähtövaihtuvuuden tilastollinen tarkastelu 

Henkilökunnan lähtövaihtuvuutta eli työstään eronneen henkilökunnan 

varhaiskasvatusyksikkökohtaisia prosenttiosuuksia tarkasteltaessa on selvää, että 

lähtövaihtuvuudessa oli merkittävää vaihtelua 158 tarkasteltavan 

varhaiskasvatusyksikön välillä. Jokaisena tarkasteluvuotena oli yksittäisiä korkean 

lähtövaihtuvuuden yksiköitä, joista erosi jopa yli kolmannes kaikista vakituisista 

hoitajista, ja samat luvut toistuivat myös opettajien tapauksessa (taulukko 2, kuva 8). 

Samalla kuitenkin sellaisia yksiköitä, joista ei eronnut vuodessa yhtäkään hoitajaa, 

oli tarkasteluvuosina 35–47 % kaikista yksiköistä. Opettajien tapauksessa 

tarkasteluvuosina 46–53 % yksiköistä ei eronnut yhtäkään vakituista opettajaa. 

Hoitajien keskuudessa lähtövaihtuvuus oli opettajiin verrattuna hieman yleisempää: 

eronneiden hoitajien osuuden mediaani vaihteli varhaiskasvatusyksiköissä 

tarkasteluvuosina välillä 4,6–7,7 % ja opettajien välillä 0–4,8 %. Lähtövaihtuvuuden 

aineistojen hajonnan ja tilastollisten tunnuslukujen tarkempi erittely on alla 

taulukossa 2 ja kuvissa 8 ja 9. 

Vaikka lähtövaihtuvuuden määrä vaihteli voimakkaasti jokaisena tarkasteluvuonna 

varhaiskasvatusyksiköiden välillä, aineisto ei kuitenkaan tue ajatusta siitä, että 

lähtövaihtuvuuden ongelmia esiintyisi vuodesta toiseen vain tietyissä yksiköissä. 

Vaikka jokaisena tarkasteluvuonna suuresta osasta yksiköitä ei eronnut lainkaan 

hoitajia tai opettajia, vain 6 % yksiköistä ei eronnut yhtäkään hoitajaa minään 

tarkasteluvuonna, ja vain 8 % yksiköistä ei eronnut yhtäkään opettajaa minään 
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tarkasteluvuonna. Jos hoitajien ja opettajien eroamisia tarkastellaan yhdessä, 

jokaisesta tarkastellusta varhaiskasvatusyksiköistä erosi joko hoitajia tai opettajia 

vähintään yhtenä tarkasteluvuonna. Lähtövaihtuvuutta esiintyi siis jossakin määrin 

kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä neljän tarkasteluvuoden aikana. 

 

Hoit. 

2018 

Hoit. 

2019 

Hoit. 

2020 

Hoit. 

2021 

Op. 

2018 

Op. 

2019 

Op. 

2020 

Op. 

2021 

Keskiarvo 5,1 6,4 5,4 7,8 5,6 5,6 5,9 6,2 

Keskihajonta 6,3 6,4 6,4 7,7 6,8 7,4 6,9 7,4 

Maksimi 36,4 30,8 28,6 36,4 28,6 37,5 33,3 27,3 

Q3 8,4 10,7 8,3 12,5 10 10 10 11,1 

Q2/Mediaani 4,3 5,9 5 7,4 0 0 4,8 0 

Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minimi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taulukko 2. Tilastolliset tunnusluvut Helsingin varhaiskasvatusyksiköiden hoitajien (Hoit.) 

ja opettajien (Op.) työstään eronneiden prosenttiosuuksista vuosina 2018–2021 (% koko 

vakituisesta henkilökunnasta). 

 

Kuvasta 9 nähdään, että tarkasteltaessa kaikkien neljän tarkasteluvuoden keskiarvoa 

varhaiskasvatusyksiköiden välinen lähtövaihtuvuuden vaihtelu oli selvästi yksittäisiä 

vuosia pienempää. Tämä yksiköiden erojen tasaantuminen koko tarkastelujakson 

keskiarvoa tarkasteltaessa vahvistaa edelleen ajatusta siitä, että lähtövaihtuvuutta ei 

esiinny vuodesta toiseen ainoastaan tietyissä yksiköissä. Lähtövaihtuvuutta ei 

kuitenkaan esiinny tasaisesti kaikissa yksiköissä, sillä hoitajien ja opettajien 

lähtövaihtuvuuden neljän vuoden keskiarvoakin tarkasteltaessa yksiköiden välillä oli 

noin 15 prosenttiyksikön suuruinen vaihteluväli lähtövaihtuvuudessa. 

Myöskään korrelaatioanalyysilla ei havaita selvää lähtövaihtuvuuden pysyvyyttä 

vuodesta toiseen: Spearmanin korrelaatiotestillä tarkasteltuna ainoat tilastollisesti 

merkitsevät (p≤0,05) mutta vain heikosti tai hyvin heikosti positiiviset korrelaatiot 

löytyivät seuraavien muuttujien väliltä: hoitajien erot 2018 ja hoitajien erot 2020 

(ρ=0,22; p=0,005), hoitajien erot 2019 ja opettajien erot 2021 (ρ=0,18; p=0,026) sekä 

hoitajien erot 2021 ja opettajien erot 2021 (ρ=0,18; p=0,021). Niin hoitajien kuin 
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opettajienkin tapauksessa eronneen henkilökunnan osuudet eivät siis korreloineet 

tilastollisesti merkitsevästi lähes minkään tarkasteluvuosien välillä, eikä myöskään 

saman yksikön hoitajien ja opettajien erojen määrien välillä ollut selvää yhteyttä. 

Tämän perusteella yksikön yhden vuoden lähtövaihtuvuuden perusteella ei voida 

tilastollisesti juurikaan ennustaa tulevien vuosien lähtövaihtuvuutta. 

Kuva 8. Vas. hoitajien vuosittainen lähtövaihtuvuus Helsingin varhaiskasvatusyksiköissä 

vuosina 2018–2021. Oik. varhaiskasvatuksen opettajien vuosittainen lähtövaihtuvuus 

Helsingin varhaiskasvatusyksiköissä vuosina 2018–2021. Vuosien 2018, 2019 ja 2021 

mediaaniviiva ei ole näkyvissä, sillä sen mediaani on 0 %. 

 

Huomionarvoista tämän tilastollisen tarkastelun pohjalta on myös se, että niin 

hoitajien kuin opettajienkaan lähtövaihtuvuudessa ei näy selvää eroa COVID-19-

pandemiaa edeltävien vuosien 2018 ja 2019, ja sen aikaisten vuosien 2020 ja 2021 

välillä. Tarkasteluvuosien välillä on hieman eroja lähtövaihtuvuuden esiintymisessä 

varhaiskasvatusyksiköissä, mutta mitään selvää kehityssuuntaa ei ole nähtävissä 

(kuva 8). 

Kuvassa 10 näkyy kartalla varhaiskasvatusyksiköiden kaikkien tarkasteluvuosien 

keskimääräinen lähtövaihtuvuuden esiintyminen spatiaalisesti. Sama keskiarvo on 

näkyvissä erikseen hoitajien osalta kuvassa 11 ja opettajien osalta kuvassa 12. 

Karttaesityksissä varhaiskasvatusyksiköitä kuvaavien sijaintien valinnasta on 

lisätietoa menetelmäluvussa 4.3. Näistä lähtövaihtuvuutta esittävistä kartoista 

nähdään, että ilmiön esiintyminen ei ole ainakaan silmämääräisesti selvästi tietyillä 

alueilla yleisempää kuin toisilla, vaan lähtövaihtuvuutta esiintyi tarkasteluvuosina eri 

puolilla kaupunkia; puhtaasti alueellisesta näkökulmasta yksiköiden välinen vaihtelu 

oli jokseenkin satunnaista. Lisäksi eri puolilla kaupunkia on vierekkäisiä, 



 

28 

 

maantieteellisesti hyvin läheisiä yksiköitä, joissa oli kuitenkin tarkasteluvuosina 

hyvin eri verran lähtövaihtuvuutta.  

 

 
Kuva 10. Kartta henkilökunnan lähtövaihtuvuuden keskimääräisestä esiintymisestä 

varhaiskasvatusyksiköissä vuosina 2018–2021. Karttaesityksissä varhaiskasvatusyksiköitä 

kuvaavien sijaintien valinnasta on lisätietoa menetelmäluvussa 4.3. 

 ronneen henkil  
kunnan osuuden ka
yksik iss   0    0  

0,  3,   

3,   ,0  

 ,   ,0  

 ,    ,   

Kuva 9. Helsingin varhaiskasvatusyksiköiden hoitajien 

ja opettajien lähtövaihtuvuuksien keskiarvot (ka) 

tarkasteluvuosina 2018–2021. 
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Kuva 11. Kartta hoitajien lähtövaihtuvuuden keskimääräisestä esiintymisestä 

varhaiskasvatusyksiköissä vuosina 2018–2021. Huom. Lähtövaihtuvuuden karttaluokat 

vaihtelevat karttojen välillä. 

 

Kuva 12. Kartta opettajien lähtövaihtuvuuden keskimääräisestä esiintymisestä 

varhaiskasvatusyksiköissä vuosina 2018–2021. Huom. Lähtövaihtuvuuden karttaluokat 

vaihtelevat karttojen välillä. 

 ronneiden hoita ien
osuuden ka yksik iss 
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5.2. Henkilöstön ei-kelpoisuuden tilastollinen tarkastelu 

Edellisessä kappaleessa kuvatun lähtövaihtuvuuden tapaan myös ei-kelpoisen 

henkilökunnan osuuksissa oli merkittäviä eroja varhaiskasvatusyksiköiden välillä. 

Kelpoisuuden tarkastelujaksolla elokuusta 2020 joulukuuhun 2021 (pl. lomakausi 

kesä-heinäkuu 2021) jokaisena tarkastelukuukautena oli yksiköitä, joissa ei ollut 

lainkaan ei-kelpoista henkilökuntaa (taulukko 3). Kuitenkin samaan aikaan 

suurimmat ei-kelpoisen henkilökunnan osuudet vaihtelivat tarkastelukuukausina 

välillä 30–60 %. Myös kuukausien välillä oli suurta vaihtelua ei-kelpoisen 

henkilökunnan osuuksissa: ei-kelpoisen henkilökunnan mediaaniosuus yksiköissä 

vaihteli tarkastelukuukausina välillä 2,9–17,1 % (kuva 13). 

Koska aineisto kattaa vain puolentoista vuoden ajan, joka oli lisäksi kokonaan 

COVID-19-pandemian aikana, sen antama tieto ajallisista trendeistä on rajallista. 

Kuitenkin pelkästään vuosien 2020 ja 2021 loppuvuosia eli elo-joulukuuta 

tarkasteltaessa nähdään, että loppuvuodesta 2021 ei-kelpoisen henkilökunnan 

keskimääräiset osuudet olivat selvästi muita tarkastelukuukausia korkeampia (kuva 

13). Loppuvuonna 2020 ei-kelpoisen henkilökunnan osuuden mediaani 

varhaiskasvatusyksiköissä oli keskimäärin 6,1 %, kun loppuvuonna 2021 samojen 

kuukausien mediaani oli keskimäärin 15,3 %. 

 
Kuva 13. Henkilökunnan ei-kelpoisuuden esiintyminen varhaiskasvatusyksiköissä elokuusta 

2020 joulukuuhun 2021. Kesä- ja heinäkuun kesälomakuukausilta ei kerätä tietoja. 
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Vuosi 2020 2021 

Kuukausi 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 

Keskiarvo 6,3 8,3 8,5 11,9 7,1 8,7 12,5 12 11,9 4,6 11,6 16,5 17,8 17,8 18,5 

Keskihajonta 7,0 8,2 8,3 10,2 8,6 7,8 10,3 10,1 10 6,5 9,5 10,8 11 10,9 11 

Maksimi 30 40 40 46,7 60 37,5 41,2 41,2 41,2 33,3 45,8 47,1 47,1 50 57,1 

Q3 9,1 13 13,3 18,5 10,6 14,4 18,2 17,6 17,9 7,1 16,7 22,7 25,8 24,4 25,9 

Q2/Mediaani 3,9 6 6,4 9,8 4,2 7,2 11,2 10,4 10,6 2,9 10,5 15,4 16,7 16,4 16,9 

Q1 0 2,4 2,7 3,7 0 1,5 3,7 3,3 3,4 0 3,9 8 9,6 10,4 11,0 

Minimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taulukko 3. Tilastolliset tunnusluvut Helsingin varhaiskasvatusyksiköiden ei-kelpoisen 

henkilökunnan osuuksista (% koko vakituisesta henkilökunnasta) tarkastelukuukausina 

elokuusta 2020 joulukuuhun 2021. Kesä- ja heinäkuun kesälomakuukausilta ei kerätä tietoja. 

 

Toisin kuin lähtövaihtuvuuden tapauksessa, ei-kelpoisen henkilökunnan osuudet 

olivat melko pysyviä varhaiskasvatusyksiköissä tarkastelujakson kuukaudesta 

toiseen: niissä varhaiskasvatusyksiköissä, joissa oli paljon ei-kelpoista henkilökuntaa 

yhtenä tarkastelukuukautena, tilanne oli todennäköisemmin samansuuntainen myös 

muina kuukausina. Sama ilmiö esiintyy myös toisessa ääripäässä, eli niissä 

yksiköissä, joissa ei-kelpoisen henkilökunnan osuus oli pieni, oli todennäköisemmin 

myös muina kuukausina verrattain pieni osuus ei-kelpoista henkilökuntaa. 

Tarkastelukuukausien välisten Spearmanin korrelaatiokertoimien tarkastelut tukivat 

havaintoa kelpoisuuden pysyvyydestä yksiköissä, sillä lähes kaikkien 

tarkastelukuukausien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p≤0,05), joskin 

voimakkuudeltaan vaihteleva positiivinen korrelaatio. Varsinkin ajallisesti toisiaan 

lähellä eli n. 1–3 kuukauden sisällä toisistaan olevien kuukausien korrelaatiot olivat 

hyvin voimakkaita: tästä esimerkkinä toimivat voimakkaat korrelaatiot vuoden 2021 

helmi- ja maaliskuun arvojen välillä (Spearmanin ρ=0,98; p<0,001) sekä 2021 helmi- 

ja huhtikuun arvojen välillä (ρ=0,94; p<0,001). Pidemmillä aikaväleillä korrelaatiot 

olivat edellä mainittuja peräkkäisiä kuukausia huomattavasti heikompia, mutta 

edelleen lähes poikkeuksetta tilastollisesti hyvin merkitseviä. Vuosien 2020 ja 2021 

välillä samojen kuukausien korrelaatioita tarkasteltaessa esimerkiksi elo-, syys-, 

loka- ja marraskuiden väliset korrelaatiot olivat heikkoja, mutta tilastollisesti hyvin 

merkitseviä (ρ välillä 0,27–0,35; kaikissa p<0,001). Tämän positiivisen korrelaation 
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perusteella yksikön yhden kuukauden henkilöstön korkea ei-kelpoisuus ennustaa 

tulevien kuukausien korkeaa ei-kelpoisuutta, ja päinvastoin matalan ei-kelpoisuuden 

osalta. Saman yksikön ei-kelpoisuuden yhteydet kuukausien välillä olivat siis 

korrelaatiotarkastelujen perusteella ajan myötä heikkeneviä, mutta kuitenkin selvästi 

pysyviä. 

Kuvassa 14 näkyy kartalla varhaiskasvatusyksiköiden koko tarkastelujakson 

keskimääräiset ei-kelpoisen henkilöstön osuudet. Samoin kuin lähtövaihtuvuuden 

tapauksessa, myös yksiköiden kelpoisuuden osuudet vaihtelevat jokseenkin tasaisesti 

eri puolilla kaupunkia. Joitakin pienipiirteisempiä alueellisen eriytymisen kuvioita 

tarkastelujaksolla on silmämääräisesti havaittavissa, kuten verrattain matala ei-

kelpoisuuden esiintyminen kantakaupungissa sekä toisaalta Laajasalon ympäristön ja 

kaupungin luoteisosan maantieteellisesti läheiset varhaiskasvatusyksiköt, joissa ei-

kelpoisuus oli verrattain yleistä. Toisaalta monin paikoin esimerkiksi kaupungin itä- 

ja koillisosissa oli maantieteellisesti läheisiä yksiköitä, joissa oli kuitenkin hyvin eri 

verran ei-kelpoista henkilökuntaa tarkastelujaksolla. 

Mielenkiintoinen ilmiö, joka on nähtävissä vertaamalla kelpoisuuden karttaa kuvassa 

14 lähtövaihtuvuuden karttoihin kuvissa 10–12 on, että ei-kelpoisuutta esiintyi 

tarkastelujaksollaan elokuusta 2020 joulukuuhun 2021 monin paikoin eri yksiköissä, 

kuin missä lähtövaihtuvuutta esiintyi vuosina 2018–2021. Useissa sellaisissa 

yksiköissä, joissa oli korkea keskimääräinen lähtövaihtuvuuden taso, oli verrattain 

matala ei-kelpoisuuden taso, ja sama toistui päinvastoin. Yksikkökohtaisten ei-

kelpoisuuden keskiarvojen ja henkilökunnan lähtövaihtuvuuden keskiarvojen välillä 

ei löytynyt myöskään Spearmanin korrelaatioanalyysillä tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Näiden havaintojen perusteella varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön ei-

kelpoisuus elokuusta 2020–joulukuuhun 2021 ei siis ollut juurikaan yhteydessä 

samojen yksiköiden vuosien 2018–2021 lähtövaihtuvuuteen, eikä yksikön 

lähtövaihtuvuus siis tällä tarkastelujaksolla tilastollisesti pystynyt selittämään saman 

yksikön henkilökunnan ei-kelpoisuuden tasoa. 
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Kuva 14. Kartta varhaiskasvatusyksiköiden ei-kelpoisen henkilökunnan osuuksien 

keskiarvoista tarkastelujaksolla elokuusta 2020 joulukuuhun 2021. Karttaesityksissä 

varhaiskasvatusyksiköitä kuvaavien sijaintien valinnasta on lisätietoa menetelmäluvussa 4.3. 

5.3. Sosioekonomisten muuttujien yhteys lähtövaihtuvuuteen ja ei-

kelpoisuuteen 

Taulukossa 4 on koottuna varhaiskasvatusyksiköiden lähialueiden valittujen väestön 

sosioekonomisten muuttujien Spearmanin korrelaatiokertoimet yksiköiden 

lähtövaihtuvuuden tarkasteluvuosien keskiarvon ja ei-kelpoisuuden 

tarkastelukuukausien keskiarvon kanssa. Voimakkain korrelaatio oli henkilökunnan 

ei-kelpoisuuden ja väestön matalan koulutusasteen välillä (ρ=0,28; p<0,001). 

Kyseinen korrelaatio on positiivinen, eli matalan koulutustason yleisyys oli heikosti 

yhteydessä yleisempään henkilökunnan ei-kelpoisuuteen. Muuttujien välinen yhteys 

on näkyvissä myös hajontakuviona kuvassa 15 oikealla alhaalla. Edellä mainittu 

heikko yhteys muuttujien välillä on kuviossa nähtävissä silmämääräisestikin. 

Korkea koulutustaso korreloi heikosti sekä ei-kelpoisuuden (ρ=-0,22; p=0,005) että 

lähtövaihtuvuuden (ρ=0,28; p=0,010) kanssa. Tässä huomionarvoista on se, että 

korrelaatiot ovat päinvastaisen suuntaisia. Korkean koulutustason negatiivinen 

 i kelpoisen henkil  
kunnan osuuden
ka yksik iss 
0   0 0     0  
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korrelaatio ei-kelpoisuuden kanssa tarkoittaa siis sitä, että väestön korkea 

koulutustaso oli yhteydessä matalampaan ei-kelpoisuuteen, mutta samalla 

päinvastainen positiivinen korrelaatio lähtövaihtuvuuden kanssa tarkoittaa, että 

korkea koulutustaso oli yhteydessä henkilöstön eroamisten yleistymiseen. Näiden 

muuttujien välinen yhteys on näkyvissä myös kuvan 15 kahdessa ylemmässä 

kuvaajassa, joista nähdään, että yhteydet ovat myös silmämääräisesti heikon näköisiä 

ja jopa melko vaikeasti havaittavia. 

Taulukko 4. Sosioekonomisten muuttujien ja henkilökunnan muuttujien väliset korrelaatiot. 

Tilastollisen merkitsevyyden merkinnät: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; *** P ≤ 0,001. 

 

Tilastollisesti merkitsevä mutta hyvin heikko positiivinen korrelaatio löytyy myös 

korkean tulotason ja lähtövaihtuvuuden väliltä (ρ=0,16; p=0,040). 

Varhaiskasvatusalueen teoreettisen lähialueen väestön korkea tulotaso oli siis 

tilastollisesti hyvin heikosti yhteydessä lisääntyneeseen lähtövaihtuvuuteen. Kuten 

korkean koulutustasonkin tapauksessa, tässäkin väestön sosioekonominen 

hyväosaisuus oli heikosti yhteydessä lisääntyneeseen lähtövaihtuvuuteen. 

Sosioekonomisten muuttujien ja henkilökunnan muuttujien väliltä löytyi kuitenkin 

selvempi yhteys, kun jaoin varhaiskasvatusyksiköt lähialueidensa väestön 

sosioekonomisten muuttujien arvojen mukaan kvartiileihin eli neljään yhtä suureen 

joukkoon. Kuvassa 16 on näkyvissä yksiköiden keskimääräinen ei-kelpoisuus 

korkean koulutustason osuuden eri kvartiileissa. Merkittävää tässä yhteydessä on, 

Sosioekonominen 

muuttuja: 

Ylemmän 

korkeakoulu-

tutkinnon 

suorittaneet 

Vain 

peruskoulun 

käyneet 

Ylimpään tulo-

viidennekseen 

kuuluvat 

Alimpaan tulo-

viidennekseen 

kuuluvat 

Lähtövaihtuvuuden 

keskiarvo 

2018–2021 

    

Spearmanin ρ 0,20 -0,15 0,16 -0,02 

p-arvo 0,010** 0,064 0,040* 0,767 

Ei-kelpoisuuden 

keskiarvo 08/2020–

12/2021 

    

Spearmanin ρ -0,22 0,28 -0,12 0,08 

p-arvo 0,005** <0,001*** 0,145 0,298 
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että kaikkein hyväosaisimman kvartiilin alueiden yksiköiden ei-kelpoisuus oli 

tarkastelujaksolla selvästi muita matalampi. Yksiköiden hyväosaisimman 

neljänneksen keskimääräinen ei-kelpoisuus oli 4,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin 

kahden huono-osaisimman kvartiilin yksiköissä. Sosioekonomisesti 

hyväosaisimmilla alueilla olevissa yksiköissä ei-kelpoisuus oli siis keskimäärin 

selvästi muuta kaupunkia matalampi. 

 

Kuva 15. Hajontakuviot sosioekonomisten muuttujien ja henkilökunnan muuttujien välisistä 

yhteyksistä. 
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Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden lisäksi myös muiden 

sosioekonomisten muuttujien ja kelpoisuuden välillä oli samansuuntainen yhteys, 

jossa hyväosaisimmat yksiköt erottuvat muista matalammalla ei-kelpoisuudellaan. 

Korkean koulutustason tapauksessa kyseinen yhteys oli kuitenkin kaikkein 

voimakkain, minkä vuoksi se on edellä erityisen tarkastelun kohteena. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ei-kelpoisuus vaikuttaa siis olevan sosioekonomisen 

hyväosaisuuden alueilla selvästi matalammalla tasolla kuin kaupungin huono-

osaisemmilla alueilla. Lähtövaihtuvuuden ja alueiden sosioekonomisten muuttujien 

väliltä ei puolestaan löytynyt vastaavaa yhteyttä, vaan lähtövaihtuvuutta esiintyi 

melko tasaisesti sekä hyvä- että huono-osaisemmilla alueilla. 

Kuitenkin vertaamalla kuvissa 1–4 näkyväien sosioekonomisten muuttujien hyvin 

selväpiirteistä spatiaalista eriytymistä lähtövaihtuvuuden ja ei-kelpoisuuden 

spatiaaliseen esiintymiseen kuvissa 10–12 ja 14 on selvää, että pelkkä väestön 

sosioekonominen eriytyminen selittää vain osan varhaiskasvatuksen henkilöstön 

muuttujien vaihtelusta. Kaupungin väestön koulutustason ja tulotason nähdään 

kartoilla olevan klusteroitunutta, eli hyvin selväpiirteisesti eriytynyttä niin, että 

vierekkäiset varhaiskasvatusyksiköiden alueet ovat monin paikoin hyvin 

samankaltaisia sekä hyvä- että huono-osaisuuden osalta. Kun tätä verrataan 

henkilökunnan lähtövaihtuvuuden ja kelpoisuuden karttoihin, huomataan, että näissä 

kartoissa samanlaista klusteroitumista ei ole nähtävissä. Aivan vierekkäisissäkin 

yksiköissä saattaa olla hyvin erilainen henkilökunnan lähtövaihtuvuuden tai 

kelpoisuuden tilanne. Korkean lähtövaihtuvuuden yksiköitä löytyy kaupungin itäosan 

sosioekonomisesti huono-osaisimmilta alueilta, mutta myös kaupungin etelä- ja 

länsiosien hyväosaisimmilta alueilta. Lähtövaihtuvuutta esiintyi tarkastelujaksolla 

yllättävän paljon sosioekonomisesti hyväosaisilla alueilla esimerkiksi eteläisessä 

kantakaupungissa ja Lauttasaaressa (kuva 10). 
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Kuva 16. Ei-kelpoisuuden esiintymisessä nähdään selkeitä eroja, kun  

varhaiskasvatusyksiköt jaetaan sosioekonomisen hyvä- ja huono- 

osaisuuden mukaan neljään yhtä suureen joukkoon. 

6. Johtopäätökset 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: 

ensinnäkin ovatko Helsingin varhaiskasvatusyksiköt eriytyneet henkilökunnan osalta, 

ja toiseksi onko Helsingin kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

eriytyminen yhteydessä kaupungin väestön alueellisesti eriytyneeseen 

sosioekonomiseen hyvä- tai huono-osaisuuteen. Esittelen tässä luvussa ensin lyhyesti 

vastaukset tutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen pohdin tarkemmin tarkastelujen 

tuloksia, niiden yhteiskunnallista merkitystä, jatkotutkimuksen tarpeita ja tutkielman 

onnistumista. 

Tekemieni lähtövaihtuvuuden ja kelpoisuuden tilastollisten tarkastelujen tuloksissa 

havaitaan Helsingin varhaiskasvatusyksiköiden välillä selviä eroja sekä 

henkilökunnan pysyvyydessä alalla että kelpoisen henkilökunnan rekrytoinnissa. 

Näiden erojen perusteella yksiköt olivat tarkastelujaksolla tilastollisesti eriytyneitä 

niin henkilöstön kelpoisuuden kuin lähtövaihtuvuudenkin osalta. Vastaus 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on siis myönteinen. 
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Kuitenkin vasta vastaus jälkimmäiseen työn tutkimuskysymyksistä on 

institutionaalisen eriytymisen ja oppimisen tasa-arvon toteutumisen kannalta 

kriittinen; väestön sosioekonominen eriytyminen selittää koko kaupungin 

mittakaavassa tilastollisesti vain pienen osan yksiköiden välisistä eroista. Yhteys on 

hieman vahvempi sosioekonomisesti hyväosaisilla alueilla, joilla havaitaan lievää 

eliitin erottumista, jossa hyväosaisimmilla alueilla on vähemmän ei-kelpoista 

henkilökuntaa kuin muualla. Helsingin varhaiskasvatusyksiköiden välillä on siis 

selviä henkilökunnan lähtövaihtuvuuteen ja kelpoisuuteen liittyviä eroja, mutta ne 

liittyvät pääasiassa muuhun kuin alueen sosioekonomiseen rakenteeseen. 

6.1. Henkilöstön lähtövaihtuvuus ja kelpoisuus vaihtelevat kaupungin 

varhaiskasvatusyksiköiden välillä 

Henkilökunnan lähtövaihtuvuuden tilastolliset tarkastelut osoittivat, että 

henkilökunnan työstään eroamisten yleisyys vaihteli huomattavasti 

varhaiskasvatusyksiköiden välillä tarkasteluvuosina 2018–2021. Lähtövaihtuvuus ei 

kuitenkaan vaikuta olevan pelkästään tiettyjen yksiköiden ongelma, sillä korkeaa 

lähtövaihtuvuutta esiintyi eri vuosina hyvin vaihtelevissa määrin eri yksiköissä. 

Lähtövaihtuvuuden määrä vaihteli kuitenkin yksiköiden välillä myös kaikkien 

tarkasteluvuosien keskiarvoissa. Myöskään hoitajien ja opettajien lähtövaihtuvuuden 

välillä ei ollut selvää yhteyttä. Lähtövaihtuvuuden yleisyys koko Helsingissä vaihteli 

neljän tarkasteluvuoden välillä jonkin verran, mutta mitään selvää kehityssuuntaa ei 

ole havaittavissa, eikä esimerkiksi selvää COVID-19-pandemian vaikutusta 

lähtövaihtuvuuteen ole nähtävissä. 

Myös henkilökunnan ei-kelpoisuutta esiintyy tarkastelujaksolla elokuusta 2020 

joulukuuhun 2021 hyvin vaihtelevasti eri varhaiskasvatusyksiköissä. Koko 

Helsingissä ei-kelpoisuus oli loppuvuodesta 2021 muuta tarkastelujaksoa 

yleisempää, mutta pelkästään tämän verrattain lyhyen tarkastelujakson pohjalta ei 

voida sanoa, onko kyseinen havainto osa pidempiaikaista kehitystä. Toisin kuin 

lähtövaihtuvuuden tapauksessa, ei-kelpoisen henkilökunnan osuudet olivat tietyissä 

yksiköissä jokseenkin pysyviä jopa vuodesta toiseen. Varhaiskasvatusyksiköiden 

välillä oli siis selviä eroja sekä henkilöstön lähtövaihtuvuudessa että kelpoisuudessa, 
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mutta nämä vaikuttavat kuitenkin eri tavoin esiintyviltä ilmiöiltä, jotka eivät 

myöskään välttämättä ole vahvasti yhteydessä toisiinsa. 

Aiemmissa haastattelututkimuksissa sekä Bernelius ja Huilla (2021) että Salminen 

(2022) raportoivat varhaiskasvatuksessa koetuista henkilökunnan pysyvyyden ja 

rekrytoinnin ongelmista. Lisäksi vaihtelevasti Helsingin varhaiskasvatuksessa 

esiintyvät henkilökuntaan liittyvät haasteet ovat olleet viime kuukausina runsaasti 

esillä uutisissa, mielipidekirjoituksissa ja muussa julkisessa keskustelussa (esim. 

Aalto, 2021, 2022; Pölkki, 2021). Tutkielmassa tekemäni havainnot yksiköiden 

välisestä henkilökunnan lähtövaihtuvuuden ja kelpoisuuden merkittävästä vaihtelusta 

vahvistavat tilastollisesti nämä havainnot siitä, että Helsingin 

varhaiskasvatusyksiköiden välillä on eroja henkilökunnan pysyvyydessä ja kelpoisen 

henkilökunnan rekrytoinnissa. Nämä havainnot kertovat kuitenkin vain sen, että 

yksiköiden välillä on eroja, mutta ei siitä, mitä ilmiöitä erojen taustalla on. 

6.2. Väestön sosioekonomisten muuttujien ja varhaiskasvatuksen heikko yhteys 

Spatiaalisissa tarkasteluissa tavoitteenani oli selvittää, minkälainen yhteys havaitun 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan eriytymisen ja väestön sosioekonomisen 

eriytymisen välillä on. Epäily tästä yhteydestä liittyy siihen, että väestön 

sosioekonominen huono-osaisuus päiväkotien lähialueella saattaa lisätä lasten 

oppimisen tuen tarpeita, mikä voi kuormittaa päiväkotien henkilöstöä ja heikentää 

työhyvinvointia (Bernelius & Huilla, 2021; Salminen, 2022). Työn haasteiden ja 

kuormittavuuden lisääntyessä riskinä on siis henkilöstön uupuminen ja 

varhaiskasvatuksen laadun heikkeneminen erityisesti huono-osaisilla alueilla 

(Bernelius & Huilla, 2021; Lerkkanen ym., 2020; Nislin ym., 2015; Penttinen ym., 

2020). Olisi yhteiskunnallisesti hyvin merkittävää, jos väestön eriytymisen 

havaittaisiin olevan tällä tavoin yhteydessä varhaiskasvatukseen, sillä Suomen koko 

varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmän keskeinen periaate on tarjota kaikille 

lapsille tasaveroiset olosuhteet ja mahdollisuudet oppia ja menestyä (esim. Nyyssölä 

ym., 2009, s. 23; Ouakrim-Soivio ym., 2017, s. 651). 

Spatiaalisissa tarkasteluissa nähdään, että niin lähtövaihtuvuutta kuin ei-

kelpoisuuttakin esiintyy jokseenkin tasaisesti eri puolilla kaupunkia, ja 

maantieteellisesti aivan vierekkäisissäkin yksiköissä saattaa olla hyvin erilainen 



 

40 

 

tilanne henkilökunnan suhteen. Henkilökunnan muuttujat korreloivat heikosti tai 

hyvin heikosti joidenkin väestön sosioekonomisten muuttujien kanssa, mikä kertoo 

siitä, että henkilökunnan eriytymisen ja väestön sosioekonomisen eriytymisen välillä 

on jonkinlainen heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä yhteys. Varhaiskasvatuksen 

henkilöstön eriytymisen heikotkin yhteydet väestön sosioekonomiseen eriytymiseen 

ovat huolestuttavia institutionaalisen eriytymisen näkökulmasta, sillä lähtökohtaisesti 

varhaiskasvatusjärjestelmän oppimisen tasa-arvon toteutumisen kannalta oletuksena 

on, ettei näiden välillä ole yhteyttä, vaan henkilökunnan lähtövaihtuvuuden ja 

kelpoisuuden tulisi vaihdella yksiköiden välillä satunnaisesti sijaintialueen 

ominaisuuksista riippumatta. 

Spatiaalisten tarkastelujen merkittävin löydös on kuitenkin se, että sosioekonomisesti 

hyväosaisimmilla alueilla henkilöstön kelpoisuus on huomattavasti muita alueita 

paremmalla tasolla. Väestön sosioekonomisen eriytymisen ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstön eriytymisen välillä havaitaan lievää eliitin erottumista, jossa 

hyväosaisimmilla alueilla on vähemmän ei-kelpoista henkilökuntaa kuin muualla, 

mikä on merkittävä havainto, sillä sen mukaan varhaiskasvatuksen institutionaalinen 

laatu on henkilökunnan osalta korkein juuri siellä missä tuen tarpeet ovat suhteessa 

kaikkein pienimmät. Sosioekonomisesti hyväosaisimpien alueiden erottumisen 

voidaan sanoa heikentävän varhaiskasvatuksen tasa-arvoa, sillä se kertoo 

todennäköisistä varhaiskasvatuksen olosuhteiden eroista varhaiskasvatusyksiköiden 

välillä. Positiivista on kuitenkin se, ettei huono-osaisimmilla alueilla ole 

havaittavissa tätä vastaavia, mutta päinvastaisia selviä merkkejä koulutuksellisen 

huono-osaisuuden kasautumisesta, joka olisi Berneliuksen ja Huillan (2021) mukaan 

erityisen ongelmallista varhaiskasvatusjärjestelmän tasa-arvon toteutumisen 

kannalta. 

6.3. Tuloksien yhteiskunnallinen merkitys 

Sekä kirjallisuuden että tässä työssä saatujen tuloksien pohjalta voidaan sanoa, että 

varhaiskasvatusjärjestelmä Suomessa ja Helsingissä vaikuttaa kokonaisuudessaan 

edelleen varsin tasa-arvoiselta ja korkealaatuiselta etenkin kansainvälisessä 

vertailussa. Helsingin varhaiskasvatusyksiköt eivät ole juurikaan institutionaalisesti 

eriytyneitä yhteydessä väestön sosioekonomisen eriytymiseen. 
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Varhaiskasvatusyksiköiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, joiden taustasyitä 

on tutkittu systemaattisesti vasta hyvin vähän. Myös aiempien tutkimustuloksien 

perusteella on havaittavissa huolestuttavia merkkejä varhaiskasvatuksen 

institutionaalisen eriytymisen riskistä. 

Viime kuukausien kiivas julkinen keskustelu varhaiskasvatuksen ympärillä sekä 

keväällä 2022 toteutunut kunta-alan lakko kertovat mielestäni siitä, että Helsingin 

varhaiskasvatuksessa on nyt ylitetty jonkinlainen henkilökunnan työssä venymisen ja 

jaksamisen kipukynnys. Havaittujen varhaiskasvatusyksiköiden henkilökunnan 

haasteiden taustasyistä tarvitaankin pikaisesti lisää tutkimustietoa, jotta Helsingin 

varhaiskasvatusyksiköiden välisten erojen taustasyitä ymmärretään paremmin. 

Tällöin varhaiskasvatuksen työn palkitsevuuden ja kuormittavuuden välille voidaan 

löytää kestävä tasapaino, jolloin varhaiskasvatuksen korkea laatu ja lasten tasa-

arvoiset oppimisen olosuhteet voidaan turvata jatkossakin. 

6.4. Jatkotutkimuksien tarpeet ja mahdollisuudet 

Kun tämän tutkielman tutkimuskysymyksiin on vastattu, ollaan tilanteessa, jossa 

tiedetään, että Helsingin suomenkielisten kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden 

välillä on selviä eroja niiden henkilökunnan lähtövaihtuvuudessa ja ei-kelpoisen 

henkilöstön määrässä. Lisäksi tiedetään, että väestön sosioekonominen eriytyminen 

päiväkotien lähialueiden välillä selittää tilastollisesti tästä vaihtelusta pienen osan. 

Yksiköiden välisiin eroihin vaikuttavat kuitenkin pääasiassa muut tekijät, kuin 

väestön sosioekonominen eriytyminen, eikä näitä tekijöitä ole vielä tutkittu 

systemaattisesti. Enemmälle tutkimustiedolle henkilöstön rekrytoinnin ja pysyvyyden 

ongelmien taustasyistä on siis tarvetta, jotta niiden taustatekijöitä ymmärretään 

paremmin, ja jotta eriytymisen hillintäkeinoja voidaan kohdentaa täsmällisemmin 

tarpeen mukaan. 

Päiväkotien lähialueiden väestön ohella tärkeimmiksi henkilökunnan pysyvyyden ja 

rekrytoinnin ongelmia aiheuttaviksi tekijöiksi nousevat tutkimuksissa ja selvityksissä 

työn kuormittavuus ja sen vaikutukset työhyvinvointiin ja uupumukseen (Bernelius 

& Huilla, 2021; Golnick & Ilves, 2021; Länsikallio ym., 2018; Salminen, 2022). 

Työn kuormittavuuden taustalla olevia syitä voivat olla esimerkiksi yksiköiden 

välillä vaihtelevat resurssien määrään, työn johtamiseen, ryhmien kokoon, lasten 
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tuen tarpeeseen, sijaisten saatavuuteen tai koettuun työyhteisöön liittyvät tekijät 

(Bernelius & Huilla, 2021; Golnick & Ilves, 2021; Länsikallio ym., 2018; Salminen, 

2022). Edellä luettelemani tekijät ovat esimerkkejä tutkimusta kaipaavista 

varhaiskasvatusyksiköiden eriytymistä mahdollisesti selittävistä tekijöistä, ja ne 

osoittavat myös, miten monimutkainen kokonaisuus varhaiskasvatuksen henkilöstön 

eriytymisen jatkotutkimuksen tarpeisiin liittyy. 

Tässä tutkielmassa en myöskään tarkastellut kaupungin etnisen eriytymisen yhteyttä 

varhaiskasvatukseen. Lasten ja heidän vanhempiensa kielitaito vaikuttaa työn 

kuormittavuuteen ja resurssien tarpeeseen, jos lasten kielen oppiminen vaatii 

tavallista enemmän tukea, tai jos henkilökunnalla ja vanhemmilla ei ole yhteistä 

kieltä, jolla kommunikoida (Salminen, 2022). Kaupungin etnisen eriytymisen yhteys 

olisikin esimerkiksi tämän tutkielman kaltaisissa spatiaalisessa tutkimuksessa 

mielenkiintoinen tarkastelun kohde. 

Toinen mahdollinen kvantitatiivisen tutkimuksen mahdollisuus olisi 

todenmukaisempien päiväkotien lähialueiden määrittäminen tai varhaiskasvatuksen 

tietojen paikkatietoihin yhdistämisen menetelmien kehittäminen. Tässä tutkielmassa 

määritin lähialueet puhtaasti linnuntie-etäisyyteen perustuen, mikä ei tietenkään 

kuvaa todenmukaisesti sitä, miten lasten päiväkotipaikat todellisuudessa 

määräytyvät. Esimerkiksi kävelyverkostobuffereita hyödyntämällä otettaisiin 

huomioon paremmin todellisuutta kuvaava päiväkotien saavutettavuus ja esimerkiksi 

teiden ja vesistöjen estevaikutukset. Toisaalta lasten päiväkotipaikat eivät myöskään 

määräydy puhtaasti läheisyyden mukaan (Hakeminen Varhaiskasvatukseen, n.d.). 

Niinpä mahdollinen tarkastelun aiheita voisivat olla myös esimerkiksi perheiden 

tekemät toiveet päiväkotipaikoista tai yksityiseen varhaiskasvatukseen 

osallistuminen kunnallisen sijaan. 

Tutkielmatyön aikana kaupungin henkilöstöasiantuntijoiden kanssa käymässäni 

viestinvaihdossa mainittiin myös näkökulma varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

asuinpaikan vaikutuksesta siihen, mihin päiväkoteihin he hakeutuvat töihin. 

Kaupungin henkilöstösiantuntijoiden kokemuksien mukaan esimerkiksi sekä 

vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan rekrytoinnissa että sijaisten löytymisessä 

on ollut alueellisia eroja. Niinpä alueellinen tarkastelu henkilöstön asuinpaikkojen ja 

työpaikkojen näkökulmasta vaikuttaa myös tarkastelun arvoiselta aiheelta. 
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Myös varhaiskasvatuksen eriytymisen torjunnan keinojen arviointi ja kehittäminen 

tullee ajankohtaiseksi sitä mukaa kun uutta tutkimustietoa ilmiöiden esiintymisestä 

saadaan. Tällöin eriytymisen hillinnän keinot pysyvät ajantasaisina ja esimerkiksi 

positiivisen erityiskohtelun resursseja voidaan kohdentaa tehokkaasti. 

6.5. Tutkielman onnistuminen ja rajoitukset 

Tutkielman aiheen rajaus, tutkimuskysymyksien määrittely ja menetelmien valinta 

onnistuivat mielestäni melko hyvin. Työn aiheen laajuus sopi tiiviisti käsiteltynä työn 

ohjepituuteen ja odotettuun työmäärään, ja onnistuin käytössäni olevilla aineistoilla 

ja valitsemillani menetelmillä vastaamaan tutkimuskysymyksiin mielekkäästi. Työn 

aihe on yhteiskunnallisesti kiinnostava, ja tulokset ja johtopäätökset herättänevät 

keskustelua ja toivottavasti myös kiinnostusta aiheeseen liittyvien jatkotutkimuksien 

tekemiseen. 

Työn tärkein rajoitus on kuitenkin se, että tutkielmassa on mahdollista selvittää vain 

hyvin pieni osa varhaiskasvatuksen mahdollisen eriytymisen monimutkaisesta 

kokonaiskuvasta ja sen taustalla olevista ilmiöistä. Tutkielman aineisto pystyy 

selittämään ilmiöitä vain tietystä näkökulmasta, ja siitäkin ne kattavat vain 

muutaman vuoden ajanjakson. Lisäksi ilmiöiden mallintaminen ja arvioiminen 

tilastollisesti yksinkertaistaa aina ilmiöiden todellista esiintymistä; tässä työssä 

varhaiskasvatusyksiköiden sijaintien ja lähialueiden määritteleminen lienevät 

suurimmat yksinkertaistukset. Lisäksi tarkasteluni ulkopuolelle jäävät esimerkiksi 

väestön etnisen eriytymisen vaikutukset sekä vaihtelevat lasten varhaiskasvatukseen 

osallistumisasteet eri sosioekonomisissa ja etnisissä ryhmissä. Niinpä myös 

tutkielmani tulokset ja johtopäätöksetkin kuvaavat yksinkertaistettua versiota 

todellisesta tilanteesta, mutta ne tarjoavat siitä huolimatta alustavaa uutta tietoa 

varhaiskasvatuksen eriytymisestä Helsingissä. 
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