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1

Yhteenveto tuloksista

Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) –projekti toteutetaan Opetushallituksen
rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Projektin toteutusaika on 1.6.2008–31.5.2012.
Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida osaamistarpeiden ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida
työelämän osaamistarpeita liittyen kaikkiin koulutusasteisiin (ammatillinen koulutus,
ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus). Kehitettävällä mallilla tulee voida ennakoida niin nuorten
kuin aikuistenkin koulutusta. Malli huomioi sekä suomen- että ruotsinkielisen koulutuksen tarpeet.
Osaamistarpeiden ennakointimallia on testattu ja kehitetty ruotsinkielisessä päivähoidon sekä lapsi- ja
perhetyön pilottiryhmässä syksystä 2009 alkaen.
Virkatyönä tehdyn valmistelun ja pilottiryhmän tekemän työn tuloksia ovat sosiaali- ja terveysalan
taustaselvitys, päivähoitoalan ja lapsi- ja perhetyön taustaselvitys sekä tämä pilottialan loppuraportti.
Loppuraportissa kuvataan ennakointiprosessi ja sen tulokset eli neljä tulevaisuuden skenaariota ja
ennakoidut osaamistarpeet. Valmistelutyön ja pilottiryhmän tekemän työn perusteella projektissa
määriteltiin erilaisia muutosvoimia, joiden pohjalta laadittiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota.
Skenaariot kuvaavat tulevaisuutta noin 10–15 vuoden kuluttua (kuva 1).

1. Maailma muuttuu,
päivähoito ei

3. Moniammatillisuus
ja noutopöytä: lapsi- ja
perhekeskukset

2. Hyvinvoinnin ja
hoidon alasajo

4. Päivähoito
digitalisoituu

Kuva 1. VOSE-projektissa laaditut tulevaisuuden skenaariot.

Skenaariotyöskentelyssä ovat nousseet esiin esimerkiksi seuraavat seikat ja muutokset:
Moniammatillisuuden ja lapsilähtöisen elinkaariajattelun merkitys. Työskentelytapa, jossa lapsilähtöinen
elinkaariajattelu ja moniammatillisuus ovat keskeisiä seikkoja, on vakiintumassa, mutta on otettava
entistä aktiivisemmin luonnolliseksi osaksi opintoja. Pilottiryhmä onkin korostanut pedagogiikan,
elinikäisen oppimisen ja lapsen oppimisen merkitystä.
Asiakaslähtöisyyden merkitys. Yhteiskunta kehittyy jatkuvasti palveluyhteiskunnan suuntaan, ja kaikki
alat kehittyvät palvelulähtöiseen suuntaan. Tämä on vahva suuntaus, joka vaikuttaa myös lapsi- ja
perhetyöhön. Toisaalta ihmiset odottavat nykyisin entistä parempia ja räätälöidympiä palveluja, ja
toisaalta on entistä tärkeämpää segmentoida asiakaskuntaa, jotta asiakkaille voidaan kehittää
tuottavasti ja tehokkaasti erilaisia palvelumuotoja, sekä digitaalisia että kasvotusten tarjottavia
palveluja. Lisäksi on otettava huomioon se mahdollisuus, että profiloituja päiväkoteja perustetaan
entistä enemmän. Osa vanhemmista valitsee jo nyt lapsilleen esimerkiksi taide- tai kielikylpypäiväkodin.
Nykyisin on myös monenlaisia perhemuotoja.
Kehitys kohti yhä monikulttuurisempaa yhteiskuntaa. Henkilökunnan on tärkeää osata ottaa huomioon
erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat, myös erilaiset alakulttuurit. Ruotsinkielisissä päiväkodeissa on jo

3

totuttu työskentelemään kaksikielisessä ympäristössä. On hyvin tärkeää, että päiväkodeissa tarjotaan
lapselle hyvä kielellinen esikuva ja tiedostetaan kielen merkitys lapsen kehitykselle ja identiteetille.
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) vaikutukset yhteiskunnassa ja myös päivähoidossa.
Skenaariotyöskentelyssä nousi esiin se, miten tärkeää on kehittää ihmisystävällistä tekniikkaa ja miten
tärkeää on, että myös päiväkotien työntekijät oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa ja
uusmediaa lapsen kehitystä tukevalla eikä sitä haittaavalla tavalla.
Yhä voimakkaammat kestävää elämäntapaa koskevat vaatimukset. Osa nuorista perheistä valitsee
yksinkertaistetun elämäntavan (downshifting), muuttaa ekokyliin tai yhteisöllisiin kerrostaloihin,
työskentelee kotoa käsin tai elää kansalaispalkalla. Tämä vaikuttaa suuresti siihen, millaisia palveluja
lapsiperheet odottavat saavansa. Jo nyt osa vanhemmista vaatii esimerkiksi lisäaineetonta lähiruokaa tai
ei halua rokottaa lapsiaan. Tulevaisuudessa tämä suuntaus korostuu ja voi synnyttää kysyntää
uudenlaisille päivähoitopalveluille.
Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä tulisi olla valmiudet käsitellä kriisejä, kuten pandemioita ja
ilmastonmuutoksesta aiheutuvia muutoksia elinolosuhteissa. Myös lapsiperheiden voimakas
eriarvoistuminen ja laajamittainen syrjäytyminen vaativat alalla työskenteleviltä erityistä osaamista.
Muun muassa joukkoviestintää ja turvallisuuskysymyksiä koskevalla asiantuntemuksella,
terveydenhuollon perustiedoilla ja laajalla osaamispohjalla on suuri merkitys.
Yhteiskunnan jatkuva muuttuminen ja muutosten vaikutukset päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön
työoloihin. On tärkeää, että työntekijät voivat arvioida toimintaa, huomata tarpeita ja kehittää uusia
työskentelytapoja myös paineen alla.
Edellä esitettyjen seikkojen ennakoidaan vaikuttavan siihen, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
Työolot muuttuvat ja syntyy uusia työtehtäviä, mahdollisesti myös uusia ammatteja. Koulutuksessa tulisi
alkaa jo nyt kehittää valmiuksia tarjota uusien tarpeiden mukaista koulutusta. Tulevaisuuden yleiset
osaamistarpeet on ryhmitelty projektissa viiteen eri ryhmään (kuva 2).

Viestintä ja asiakaslähtöisyys -ryhmään
kuuluvat muun muassa kyky kohdata ja
tukea erilaisia perheitä ja tehdä yhteistyötä
kollegoiden ja vanhempien kanssa
kasvatusyhteisössä sekä kyky kommunikoida
digitaalisesti.

Ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyky ryhmään kuuluvat kyky kehittää
osaamistaan ja kyky kehittää erilaisia
työskentelytapoja eri tilanteissa
yhteiskunnan ja asiakkaiden muuttuvien
vaatimusten mukaisesti.

Kulttuurinäkökohdat ja kieli -ryhmä
tarkoittaa sitä, että työssä otetaan
huomioon lapsen yksi-, kaksi- tai
monikielisyys sekä eri kulttuuritaustoista,
myös alakulttuureista, tulevat lapset ja
perheet.

Ammattirooli, moniammatillisuus ja
työkulttuuri -ryhmä käsittää hallinnolliset
kysymykset ja ennen kaikkea johtajuuteen ja
työtoveruuteen liittyvät kysymykset –
kysymykset, jotka koskevat johtamista,
ohjaamista, yhteistyön tekemistä,
kehittämistä, muuttamista, arviointia ja
työhyvinvoinnin edistämistä.

Pedagogiikalla on suuri merkitys. Tämä
koskee erityisesti pedagogisia perustaitoja
mutta myös esimerkiksi
erityispedagogiikkaa,
sukupuolipedagogiikkaa,
kulttuuripedagogiikkaa, mediapedagogiikkaa
ja taidepedagogiikkaa.

Kuva 2. Tulevaisuuden osaamistarpeet teemoittain.

Pilottiryhmä katsoi edellä mainittujen muutosten osoittavan myös, että päivähoidossa sekä lapsi- ja
perhetyössä tarvitaan uusia ammatteja ja työtehtäviä. Erilaisten kiertokäyntejä ja etsivää työtä tekevien
ammattiryhmien, tiedotus-, neuvonta-, ohjaus- ja valmennustoimien uudenlaisia kotipalveluja tarjoavien
ammattiryhmien, kulttuuri- ja kielikonsulttien ja tulkkien sekä tukikasvattajien ja avustajien kysyntä kasvaa.
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Erityisesti seuraavilla seikoilla ja työvaiheilla oli skenaariotyöskentelyssä suuri merkitys:
Alat, ammattiryhmät ja alalla toimivat koulutukset rajattiin selvästi.
Pilottiryhmä oli kokoonpanoltaan laaja-alainen.
Työskentelyn kuluessa kerättiin ja analysoitiin heikkoja signaaleja ja niistä muodostettiin laajempia
ilmiöitä, trendejä ja muutosvoimia käyttäen apuna työ- ja elinkeinoministeriön TrendWiki-työkalua.
Muodostetuista trendeistä ja muutosvoimista valittiin alan kehityksen kannalta tärkeimmät ja niiden
pohjalta laadittiin neljä skenaariota.
Skenaarioita täydennettiin villeillä korteilla1, ja sen seurauksena skenaarioihin lisättiin uhkakuvia,
erityisesti katastrofiskenaarioon. Uhkakuvien lisääminen skenaarioihin vaikutti tarkoituksenmukaiselta,
koska alalla ennakoidaan olevan tarve parantaa valmiutta poikkeustilanteiden varalta.
Pilottiryhmä määritteli, millaista osaamista eri skenaarioiden kuvaamissa maailmoissa tarvitaan. Pitäen
lähtökohtana ennakoitavana olevaa alaa pilottiryhmä määritteli ja konkretisoi tärkeitä yleisiä
osaamistarpeita (ks. kuva 2).
Pilottiryhmä valitsi alalta tarkasteltavaksi kolme keskeistä ammattiryhmää ja määritteli
ammattiryhmäkohtaiset yleiset ja ammatilliset osaamistarpeet.
Pilottiryhmä konkretisoi sen, mitä ovat yleiset osaamistarpeet alalla ja kussakin ammattiryhmässä.
Skenaariot osoittivat myös sen, että ennakoidun tulevaisuuden mukaisessa maailmassa alalle syntyisi uusia
ammatteja ja uudenlaisia työtehtäviä.

1

Villi kortti on yllättävästi ilmaantuva muutostekijä, joka muuttaa tapahtumien kehityskulun epävarmaksi. Villin kortin
ominaisuuksiin kuuluu se, että sen tapahtumisen todennäköisyys on matala, mutta jos tai kun se tapahtuu, sen vaikutukset
tulevaan kehitykseen ovat huomattavat.
Lähde: Kamppinen, Kuusi ja Söderlund (toim.) (2002). Tulevaisuudentutkimus – Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 896. Helsinki. Sivu 907.
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2 Ennakointiprosessi
VOSE-projektin tavoitteena on kehittää valtakunnallinen malli tulevien osaamistarpeiden ennakointia varten.
Kehitettävän ennakointimallin tuottamia tuloksia tulee voida hyödyntää muun muassa tutkintorakenteiden,
tutkintojen, tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä.
Pilottiryhmät ovat testanneet ennakointimallia (kuva 3) kahdella eri alalla syksystä 2009 kevääseen 2011:
ruotsinkielinen ryhmä päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön alalla ja suomenkielinen ryhmä kiinteistö- ja
rakentamisalalla. Lopputuloksena pilottialoilla laadittiin kyseisiä aloja koskevia tulevaisuuden skenaarioita ja
kartoitettiin kyseisten alojen ammattiryhmien osaamistarpeita.
Tämän loppuraportin on laatinut päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön alalla toiminut ruotsinkielinen
pilottiryhmä. Tulos vastaa pilottiryhmän yhteistä näkemystä eikä ole Opetushallituksen kannanotto. Työtä
osaamistarpeiden valtakunnallisen ennakointimallin parissa jatketaan kevääseen 2012. Mallia tullaan
projektin keston aikana testaamaan vielä kolmannella alalla. Projektissa keskitytään erityisesti mallin
täytäntöönpanoon ja yhteistyön käynnistämiseen valtakunnallisten koulutustoimikuntien kanssa, jotka ovat
työskennelleet vuoden 2011 alusta alkaen ammatti- ja korkeakoulutuksen osaamistarpeiden ennakoinnin
parissa alakohtaisesti.

Alan valinta

Taustaselvitys

Alan
tulevaisuuden
skenaariot

Tulevat ammattiryhmäkohtaiset
osaamistarpeet

Raportointi,
tiedottaminen

Kuva 3. VOSE-projektissa kehitetty osaamistarpeiden ennakointimalli.

2.1 Alan valinta ja rajaaminen
Sosiaali- ja terveysala valittiin projektin ruotsinkieliseksi pilottialaksi syksyllä 2008. Vuonna 2009 alaa rajattiin
vielä päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön. Tämä valinta johtui ennen kaikkea siitä, että päivähoidossa on
pulaa ruotsinkielisestä työvoimasta. Käytännön kokemukset ja monet tutkimukset osoittavat, että EteläSuomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun päiväkodeissa on kova pula pätevistä lastentarhanopettajista ja
lastenhoitajista. Kun pätevästä henkilökunnasta on pulaa, oikeanlaisen osaamisen merkitys korostuu, jos
mahdollista, vieläkin enemmän. Yhä useammat ruotsinkielisissä päiväkodeissa käyvät lapset ovat
kaksikielisiä, ja kielitaitoisella henkilökunnalla on suuri merkitys lapsen kielellisen kehityksen kannalta. Maan
ruotsinkielinen väestö pitää tätä kysymystä hyvin tärkeänä.
Alan valintaa voidaan perustella myös valtakunnallisesti monilla ajankohtaisilla hoidon ja kasvatuksen
järjestämistä koskevilla uudistuksilla. Päivähoito on monille ihmisille välttämätön kuntien palvelumuoto, ja
sillä on yhteiskunnassa suuri merkitys työllisyyden sekä syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.
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Kuva 4. Pilottialan rajaus.

Ala rajattiin klusterimuotoisesti (kuva 4) niin, että se käsittää esimerkiksi lastenkulttuurin. Työn painopiste
on kuitenkin ollut päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Osaamistarpeita määritettäessä huomioon otettiin
myös lastenneuvoloissa työskentelevät terveydenhoitajat. Koulutusalaluokituksen näkökulmasta pilottiala
liittyy lähinnä sosiaali- ja terveysalaan ja kasvatustieteellisiin koulutusaloihin. Pilottialan kattamiin
koulutusaloihin kuuluvat sosiaali- ja terveysala, kasvatusala ja opettajankoulutus (kuva 5), mutta se sivuaa
myös muita koulutusaloja, kuten kulttuurialaa.

Kuva 5. Päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön pilottialan ensisijaisesti kattamat koulutusalat ja tutkinnot.

Päiväkotien työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan laissa sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005). Lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on
vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja
terveysalan tutkinto, joka sisältää vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja
sosiaalipedagogiikan opinnot. Erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on
lastentarhanopettajan kelpoisuus ja erikoistumiskoulutus. Esiopetusta antavan opettajan
7

kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(986/1998). Asetus koskee sekä päiväkodissa että peruskoulussa annettavaa esiopetusta. Luokanopettajan
lisäksi esiopetusta voi antaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon
suorittanut henkilö, jos opetusryhmään ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita. Tietyissä tapauksissa myös
sosiaaliohjaajat ja sosionomit voivat olla kelpoisia antamaan esiopetusta.
Lisäksi monien muiden ammattiryhmien edustajat tekevät tärkeää työtä perheiden ja alle kouluikäisten
lasten kanssa, esimerkiksi perhepäivähoitajat (perhepäivähoitajan ammattitutkinto) ja lastenohjaajat (lapsija perhetyön perustutkinto), jotka työskentelevät kuntien ja seurakuntien avoimissa palveluissa, kerhoissa
sekä päivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Neuvoloissa ja muualla terveyden- ja sairaanhoidossa
työskentelee lähihoitajia, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Lisäksi esimerkiksi
sosiaalityöntekijät työskentelevät lastensuojelukysymysten parissa ja hammaslääkärit ja hammaslaborantit
lasten suuhygienian parissa.

2.2 Alan taustaselvitys
Christian Dahlkvist sai tehtäväkseen laatia sosiaali- ja terveysalan taustaselvityksen. Se julkaistiin
toukokuussa 2009. Tämän jälkeen Heidi Backman ja Kristel Englund laativat taustaselvityksen, jonka
painopiste oli päivähoidossa sekä lapsi- ja perhetyössä. Se julkaistiin maaliskuussa 2010. Selvityksessä
kuvattiin lyhyesti lasten tilannetta nyky-Suomessa, sosiaali- ja terveysalan trendejä, alan työvoima- ja
koulutustarpeita vuoteen 2020 asti, lapsi- ja perhetyön kehitys- ja osaamistarpeita sekä hoito- ja
varhaiskasvatusalan ajankohtaisia uudistuksia. Raportissa kuvattiin alan tilannetta koko maassa sekä
erityisesti Suomen ruotsinkielisten alueiden tarpeita.
Selvitystyössä määritettiin tulevaisuudentekijöitä eli alan kehityksen taustalla vaikuttavia muutosvoimia.
Pilottiryhmä pohti ja täydensi muutosvoimia maaliskuussa 2010 pitämässään työseminaarissa:
Asiakas-, palvelu- ja ammattirakenteet ja työprosessit uudistuvat.
Vastuunjako eri ammattiryhmien välillä muuttuu.
Moniammatillisen yhteistyön tarve kasvaa.
Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta ja varhaiset väliintulotoimet kehittyvät.
Erityissairaanhoidon tarve vähenee.
Asiakkaiden koulutustaso ja vaatimustaso nousevat jatkuvasti.
Työvoimasta on pulaa.
Hoitoalalla ryhdytään hyödyntämään teknologiaa.
Yksityisten palvelujen osuus kasvaa.
Maahanmuutto lisääntyy, minkä seurauksena erityispalvelujen tarve kasvaa.
Vanhempainvapaan tarve kasvaa.
Kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta koskevat vaatimukset kasvavat.
Syntyy uusia ammatteja.
Ympäristötietoisuus ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset lisääntyvät.
Edellä mainitut muutosvoimat olivat skenaarioiden laatimisen perustana.

2.3 Alan skenaariot
Muutosvoimien pohjalta laadittiin neljä vaihtoehtoista skenaariota, jotka kuvaavat noin 10–15 vuoden
päässä olevaa tulevaisuutta:
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1. Maailma muuttuu, päivähoito ei
2. Hyvinvoinnin ja hoidon alasajo
3. Moniammatillisuus ja noutopöytä: lapsi- ja perhekeskukset
4. Päivähoito digitalisoituu.
Skenaario 1 on niin sanottu business as usual -skenaario, jossa nykyinen kehitys jatkuu. Siinä ei toteuteta
suuria uudistuksia, jotka kehittäisivät päivähoitoa johonkin tiettyyn suuntaan. Sen sijaan yhteiskunnalliset
olot muuttuvat, mikä muuttaa myös edellytyksiä järjestää päivähoitoa sekä lapsi- ja perhetyötä. Skenaario
kuvaa, mitä tapahtuu, jos nykyinen kehitys jatkuu samantapaisena.
Skenaario 2 on katastrofiskenaario, jossa yhteiskunta ajautuu kriisiin. Resurssit eivät riitä julkiseen
toimintaan, ja hoitoala kärsii ja selviytyy ainoastaan akuuteimmista asioista. Väestö eriarvoistuu, ja monet
kansanosat ovat vaarassa syrjäytyä. Skenaario sisältää myös laittoman joukkomaahanmuuton sekä
pandemioiden ja muiden katastrofien, kuten ilmastokatastrofin, mahdollisuuden. Skenaario kuvaa, mihin
uhkakuviin on varauduttava ja mitä uhkakuvia on yritettävä torjua.
Skenaariot 3 ja 4 ovat molemmat kehitysskenaarioita.
Skenaario 3 perustuu moniammatilliseen ja asiakaslähtöiseen työhön. Moniammatilliset ryhmät kehittävät
erilaisia palvelumuotoja, ja lasten ja perheiden kanssa tehtävä työ perustuu ennaltaehkäisyyn ja terveyden
edistämiseen. Päivähoito muuttuu niin sanotusti noutopöydäksi, josta vanhemmat voivat valita haluamiaan
palvelumuotoja vielä enemmän kuin nykyään. Esimerkiksi profiloitujen päiväkotien suosion voidaan odottaa
kasvavan. Skenaario kuvaa, millaista osaamista on kehitettävä, jos maailma ja toiminta kehittyvät tähän
suuntaan tai jos tällainen tulevaisuus nähdään toivottavana. Myös tämä skenaario sisältää tiettyjä
uhkakuvia.
Skenaario 4 perustuu siihen, että muun yhteiskunnan tavoin myös päivähoito ja lapsi- ja perhetyö
digitalisoituu voimakkaasti. Kyse on ensisijaisesti lasten tarpeiden mukaisesti kehitetystä ihmisystävällisestä
tekniikasta, mutta asiaan liittyy myös uhkakuvia. Ne liittyvät yhteiskunnan robotisoitumiseen, joka voi
haitata lasten sosiaalista kehitystä. Skenaario sisältää myös slow-kulttuurin ja ekologisen ajattelun kaltaisia
suuntauksia. Skenaario kuvaa, millaista osaamista on kehitettävä, jos maailma ja toimintatavat kehittyvät
tähän suuntaan tai jos tällainen tulevaisuus nähdään toivottavana. Skenaario kuvaa myös sitä, millaisia
uhkakuvia vastaan on varauduttava.
VOSE-projektissa on pyritty löytämään koulutustarpeiden nykyisen määrällisen ennakointimallin ja
projektissa kehitettävän osaamistarpeiden ennakointimallin välinen yhteys. Siksi ruotsinkielisen pilottialan
neljässä skenaariossa yhteiskunnalliset puitteet noudattavat samaa peruslogiikkaa kuin työministeriön ja
Opetushallituksen vuosina 2007–2009 laatiman työvoima- ja koulutustarpeiden määrällisen ennakointimallin
perus- ja tavoiteurat (Työvoima 2025, työministeriö 2007; Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020,
Opetushallitus 2009; Yrke 2020, Heidi Backman, Opetushallitus 2009)2. Logiikka on lyhyesti sanottuna se,
2

Tämän jälkeen toimialaennusteiden laatimistapaa on muutettu. Nykyisin ennusteet tekee Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
(VATT), ja ne perustuvat dynaamiseen tasapainomalliin, niin sanottuun VATTAGE-malliin. VOSE-pilottiprojektin päivähoitoa ja
muuta lapsi- ja perhetyötä koskevassa skenaariotyössä käytettiin aiempaa mallia, jonka työministeriö laati 1990-luvun alussa ja
jota se on käyttänyt siitä lähtien. VATT-mallin skenaarioita ei ole voitu testata VOSE-projektissa, koska ne valmistuivat vasta
kesällä 2010, jolloin päivähoidon sekä lapsi- ja perhetoiminnan skenaarioluonnokset oli jo tehty. Työministeriön aiempi malli
erosi yhdessä olennaisessa kohdassa VATT:n noudattamasta logiikasta. Molemmat mallit perustuivat siihen, että perusura on
business as usual -skenaario, kun taas tavoiteura on optimistisempi skenaario, jossa vientialojen, kansantalouden ja työllisyyden
kehitys on parempaa kuin perusuralla. Työministeriö lähti kuitenkin liikkeelle siitä, että tavoiteuralla, jossa kansantalouden tila
on hyvä vientiteollisuuden menestyksen vuoksi, myös julkisen sektorin toiminta, muun muassa hoitoala, työllistää enemmän.
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että kun vientialoilla menee hyvin ja maan työllisyysaste on korkea, myös julkisen sektorin toimintaan ja
hoitoaloille, kuten päivähoitoon, riittää resursseja. Skenaarioissa 3 ja 4 kansantalous on kunnossa ja
työllisyysaste on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että päivähoitoon kohdistuu paineita, jotta vanhemmat voivat
tehdä työtä, ja päivähoitohenkilökunnan tarve on suuri. Toisin kuin skenaarioissa 1 ja 2 on yhteiskunnalla
skenaarioissa 3 ja 4 mahdollisuus kohdistaa voimavaroja päivähoidon kehittämiseen.
Skenaarion 1 pohjana käytettiin Työvoima 2025 -raportin kvantitatiivisen ennusteen perusuraa, ja
skenaarioiden 3 ja 4 yhteiskuntakehitys perustuu Työvoima 2025 -raportin tavoiteuraan. Lisäksi
pilottiryhmässä laadittiin katastrofiskenaario (skenaario 2).
Skenaarioissa ei kuvata toivottavaa tilannetta vaan vaihtoehtoisia mahdollisia tulevaisuuden tilanteita.
Pilottiryhmä totesi monta kertaa työn aikana, että tulevaisuus vastaa todennäköisesti kaikkien neljän
skenaarion yhdistelmää. Eri skenaarioiden voidaan myös ajatella toteutuvan eri tavoin maan eri osissa.
Toivottavimpana pidettiin skenaariota 3, kun taas suhtautuminen skenaarioon 4 oli usein kaksijakoista. Osa
näki digitalisoitumisen uhkana, kun taas osa katsoi sen voivan tarjota mahdollisuuden vastata paremmin
erilaisiin tarpeisiin. Kukin skenaario sisältää kuvauksen seuraavista:
kansantalous ja työllisyystilanne (ja yhteys koulutustarpeiden ennakointiin)
kunnat ja hoitoala
lapsi- ja perhetoiminta
henkilökuntaa koskevat vaatimukset
osaamistarpeet sekä uusien työtehtävien ja ammattien syntyminen
mahdolliset uhkakuvat (skenaarioissa 3 ja 4)
mahdolliset villit kortit (skenaariossa 4).
Skenaariokuvaukset sisältävässä osaamistarveraportin pdf-tiedostossa on hyperlinkkejä, joita
napsauttamalla pääsee aineistoon, joka on innoittanut skenaariotyöskentelyä prosessin aikana. Skenaarioita
laadittaessa käytettiin esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkopohjaista TrendWiki-työkalua, jonka
avulla kerättiin ja analysoitiin tulevaisuutta ja suuntauksia koskevia heikkoja signaaleja. Hyperlinkit ovat
pitkälti peräisin TrendWikistä ja vievät suomen-, ruotsin- tai englanninkielisille sivuille.

Tasapainomallissa VATT:n lähtökohtana on nyt sen sijaan se, että julkisen sektorin toimintaa ja hoitoalaa on supistettu ja että ne
työllistävät tavoiteuralla vähemmän kuin perusuralla. Nämä VOSE-projektissa laaditut päivähoitoa koskevat skenaariot
noudattavat siis sitä logiikkaa, että kun Suomen vienti vetää, myös julkisen sektorin toimintaan ja hoitoon, kuten päivähoitoon,
riittää resursseja. Jos skenaarioissa olisi käytetty VATT:n uudempia ennusteita, skenaariot olisivat myös noudattaneet
toisenlaista logiikkaa.
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2.4 Ammattiryhmäkohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet
Pilottiryhmä testasi jo ensimmäisessä kokouksessaan, voidaanko skenaarioiden pohjalta määrittää
osaamistarpeita. Testi osoitti, että eri skenaariot synnyttävät ja tuovat esiin erilaisia osaamistarpeita.
Ensimmäisessä seminaarissa pilottiryhmä tutustui myös Baronetti-tietokannassa, nykyisessä C&Q
(Competence&Qualifications) -tietokannassa, määriteltyihin lastentarhanopettajien osaamistarpeisiin.
Ryhmä katsoi, että nämä osaamistarpeet eivät olleet tyhjentäviä ja kuvasivat liikaa nykyisiä tarpeita. Lisäksi
pilottiryhmä tutki Sydkustens Landskapsförbund rf:n varhaiskasvatusta koskevasta, koulutuspäälliköille
suunnatusta kyselytutkimuksesta syntynyttä aineistoa. Pilottiryhmä käsitteli myös tammikuussa 2011 yleistä
osaamista – paitsi taitoja, joita pidetään yleispätevinä ja keskeisinä kaikilla aloilla ja jotka tuotiin esiin
yleisessä VOSE-seminaarissa kesäkuussa 2010 – myös alakohtaisempia yleisluonteisia taitoja, jotka
määritettiin pilottityöskentelyn aikana. Ne kuvataan lähemmin luvussa 4.
Tässä raportissa esitetään kunkin skenaarion perässä luettelo yleisistä ja ammattikohtaisista
osaamistarpeista. Osaamistarpeet määritettiin vain skenaarioiden 2–4 osalta, sillä skenaario 1 on niin
sanottu business as usual -skenaario, jossa nykyinen tilanne jatkuu. Tällöin koulutuksissa ei tapahdu
suurempia muutoksia. Pilottiryhmä päätti täsmentää kolmessa skenaariossa osaamistarpeita seuraavien
kolmen ammattiryhmän osalta:
terveydenhoitajat
lähihoitajat, perhepäivähoitajat, erityisohjaajat ja koulunkäyntiavustajat
lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat ja sosionomit.
Osaamistarpeet on jaettu kussakin skenaariossa alan kaikkia ammattiryhmiä koskeviin yleisiin
osaamistarpeisiin sekä kolmen edellä mainitun ammattiryhmän ammattikohtaisiin osaamistarpeisiin. Jako
ammattiryhmäkohtaisiin osaamistarpeisiin perustuu siihen, että osaamistarpeet ovat kyseiselle
ammattiryhmälle erityisen tärkeitä, mutta samaa osaamista voidaan toki tarvita myös muissa
ammattiryhmissä.
Yleiset osaamistarpeet tuntuivat pilottialalla merkityksellisiltä ja keskeisiltä tulevaisuutta ajatellen.
Mielenkiintoista oli se, että kiinteistö- ja rakentamisalaa käsitellyt suomenkielinen pilottiryhmä toi esiin
pitkälti samoja taitoja. Yleisiä osaamistarpeita on kuitenkin tärkeää konkretisoida eri alojen ja ammattien
osalta. Esimerkiksi asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus ja digitaalinen osaaminen ovat keskeisiä
kummallakin pilottialalla, mutta ne konkretisoituvat päivähoidossa ja rakentamisalalla hyvin erilaisin tavoin.
Raportin lopussa esitetään yhteenveto kaikissa skenaarioissa esiin tuoduista osaamistarpeista ja luetellaan
lisäksi alalle mahdollisesti syntyviä ammatteja ja nykyisen koulutuksen kehittämistarpeita. Pilottiryhmä
keskusteli näistä kysymyksistä työn aikana.
Osaamistarpeita täydennettiin ja verrattiin nykyisiin opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin tammikuussa
sekä erityisesti pilottiryhmän viimeisessä kokouksessa huhtikuussa 2011. Tuolloin kävi ilmi, että nykyisten
koulutusten puutteet liittyivät ennen kaikkea digitaaliseen osaamiseen, mediakasvatukseen,
monikulttuurisuuteen, johtamiseen, markkinointiin, kestävään kehitykseen sekä ammattirooleja ja
ammattiylpeyttä koskevaan osaamiseen.
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2.5 Pilottiryhmän työskentely ja asiantuntijoiden kuuleminen
Ruotsinkielisen pilottiryhmän työ on osa valtakunnallista kaksikielistä projektia. Projektipäällikkönä on
toiminut Ulla Taipale-Lehto ja projektisuunnittelijana Seija Saari. Heidi Backman on vastannut projektin
ruotsinkielisestä osa-alueesta. Projektityöntekijät Kristel Englund ja Alexandra Nordström ovat osallistuneet
työhön merkittävällä tavalla, ja Christian Dahlkvist on laatinut pilottialan taustaselvityksen.
Skenaariot ja osaamistarpeet on luotu ja laadittu Opetushallituksessa ja pilottiryhmässä. Lisäksi työn aikana
on kuultu ruotsinkielisen päivähoidon erilaisia asiantuntijoita monissa yhteyksissä. Työseminaareja ja
projektin tilaisuuksia on fasilitoinut Gaia Consulting Oy. Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa ryhmää
saavuttamaan tavoitteensa. Fasilitaattori keskittyy ryhmän työprosessiin eli siihen, miten osallistujat
ratkovat ongelmia, tekevät päätöksiä, kommunikoivat ja toimivat yhteistyössä. Fasilitaattori ei ota kantaa
käsiteltäviin asiakysymyksiin vaan antaa ryhmälle palautetta ja tukee sitä sen työskentelyprosessissa.
Päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön pilottiryhmä on muodostunut lähihoitaja-, terveydenhoitaja-,
sosionomi- ja lastentarhanopettajakoulutuksen ja alan aikuiskoulutuksen edustajista sekä kunnallisten ja
yksityisten työnantajien edustajista (katso liite 2). Lisäksi kolmas sektori ja tietyssä määrin myös alan
tutkimus sekä lastenkulttuuri ovat olleet pilottiryhmässä edustettuina. Pilottiryhmä on työskennellyt
skenaarioiden parissa neljässä työseminaarissa, jotka on järjestetty osana VOSE-projektia.
Lisäksi skenaarioluonnoksia laadittiin ja testattiin marraskuun 2009 ja marraskuun 2010 välisenä aikana
monissa eri asiantuntijaryhmissä, jotka muodostuivat muun muassa opinto-ohjaajista,
lastentarhanopettajaksi opiskelevista, ammatillisten aineiden opettajaksi opiskelevista, koulutuspäälliköistä
sekä muista varhaiskasvatuksesta vastaavista kuntien virkahenkilöistä.

2.6 Työseminaarit
Pilottiryhmä tapasi neljässä työseminaarissa, jotka järjestettiin marraskuun 2009 ja tammikuun 2011
välisenä aikana, sekä loppukokouksessa huhtikuussa 2011.
Marraskuu 2009: Parempaan osaamistarpeiden ennakointiin -työseminaarissa käsiteltiin ennakointitiedon
tarvetta eri työryhmissä. Yksi ryhmä työskenteli ruotsin kielellä ja käsitteli alustavasti neljän skenaarion
raakaluonnoksia. Ryhmä testasi myös, voitaisiinko näiden raakaluonnosten pohjalta määrittää
osaamistarpeita. Ryhmällä oli käytettävissään Baronetti-tietokannasta, nykyisestä C&Q-tietokannasta, saatu
luettelo lastentarhanopettajien osaamistarpeista. Tämä oli pilottiryhmän ensimmäinen kokous.
Maaliskuu 2010: Muuttuva työelämä, muuttuvat osaamistarpeet -työseminaarissa pohdittiin pilottialojen,
lasten päivähoidon (ruotsinkielinen pilotti) ja kiinteistö- ja rakentamisalan (suomenkielinen pilotti)
tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyviä keskeisimpiä muutosvoimia. Tässä seminaarissa käsiteltiin
päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön skenaarioluonnoksia kuvailevammassa muodossa ja täydennettiin
muutosvoimia. Skenaariot julkaistiin projektin www-sivuilla seminaarin jälkeen.
Marraskuu 2010: Muuttuva työelämä, muuttuvat osaamistarpeet -työseminaarissa skenaarioita
täydennettiin entisestään villeillä korteilla, määritettiin alan kolme tärkeää ammattiryhmää ja kartoitettiin
alustavasti tulevaisuuden osaamistarpeet skenaario- ja ammattiryhmäkohtaisesti.
Tammikuu 2011: Viimeisessä työseminaarissa täydennettiin skenaario- ja ammattiryhmäkohtaisia
osaamistarpeita ja erotettiin yleiset osaamistarpeet ammattikohtaisista osaamistarpeista.
Päivähoitoammattien erityistarpeiden pohjalta täsmennettiin muutamia keskeisiä yleisiä taitoja
skenaariokohtaisesti. Koulutusten kehittämistarpeista ja mahdollisten uusien ammattien syntymisestä
käytiin keskustelua. Ennakointimallia ja pilottiryhmän työskentelytapoja arvioitiin.
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Huhtikuu 2011: Pilottiryhmä kokoontui viimeisen kerran osallistuakseen loppuraportin laatimiseen. Lisäksi
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajien, perhepäivähoitajien, sosionomien, terveydenhoitajien ja
lastentarhanopettajien kouluttajat esittelivät nykyisiin tutkintojen perusteisiin, opetussuunnitelmiin ja
koulutusohjelmiin sisältyviä osaamistarpeita. Näitä osaamistarpeita verrattiin pilottiryhmän määrittämiin
osaamistarpeisiin.

2.7 Kokemukset työskentelytavasta
2.7.1 Rajaaminen
Työtä helpotti se, että ala on rajattu niin, että tuloksesta tulee riittävän konkreettinen. Samalla työssä on
kuitenkin myös tärkeää lähestyä alaa klusterimuotoisesti, jottei työssä ajauduta liikaa perinteisille urille.
2.7.2 Pilottiryhmän kokoonpano ja työskentelytapa
Ruotsinkielinen pilottiryhmä työskenteli rinnakkain suomenkielisen pilottiryhmän kanssa, mutta ryhmien
työskentelytavat ja kokoonpano olivat osin erilaiset. Suomenkielinen pilottiryhmä laati työseminaareissa
skenaarioita taulukkomenetelmää käyttäen. Menetelmä tarkoittaa sitä, että ryhmä määritti erilaisia
muutosvoimia ja valitsi niiden pohjalta erilaisia vaihtoehtoja. Skenaariot laadittiin yhdistämällä näitä
vaihtoehtoja eri tavoin. Tämä työskentelytapa kuvataan kiinteistö- ja rakentamisalaa käsitelleen
pilottiryhmän suomenkielisessä loppuraportissa. Myös päivähoidon ruotsinkieliset skenaariot perustuivat
muutosvoimiin, mutta ne laadittiin pitkälti virkatyönä sosiaali- ja terveysalan ja päivähoitoalan
taustaselvitysten pohjalta. Pilottiryhmä ja muut asiantuntijaryhmät testasivat niitä eri työvaiheissa. Ensin
skenaarioista laadittiin raakaluonnokset, myöhemmin ne kirjoitettiin kuvailevampaan muotoon ja lopulta
niitä täydennettiin villeillä korteilla.
Ruotsinkieliseen pilottiryhmään kuului alan kouluttajien (lähihoitajien, perhepäivähoitajien, sosionomien,
terveydenhoitajien ja lastentarhanopettajien kouluttajien) edustajia, kunnallisten ja yksityisten työnantajien
edustajia sekä kolmannen sektorin ja lastenkulttuurin edustajia. Ruotsinkielisen pilottiryhmän työhön ei
osallistunut juurikaan työmarkkinajärjestöjen ja valtion organisaatioiden edustajia. Tämä johtui siitä, etteivät
ruotsinkieliset ole kovinkaan hyvin edustettuina tutkimusalalla eivätkä valtakunnallisissa
työmarkkinajärjestöissä. Pilottiryhmä esitti toisinaan toiveen siitä, että työhön osallistuisi enemmän
opettajia, jotka opettavat käsiteltävänä olleiden ammattiryhmien opiskelijoita, ja esimerkiksi
lastentarhanopettajia, jotka työskentelevät konkreettisesti lasten kanssa. Näitä ammattiryhmiä kuultiin
kuitenkin työn ohessa itse pilottiryhmässä. Ruotsinkielisen pilottiryhmän kokoonpano on ollut hyvin
käytännönläheinen ja ryhmän jäsenet ovat edustaneet ruohonjuuritasoa. Yhteys oppilaitosten ja päiväkotien
arkeen on ollut selvä etu osaamistarpeita määritettäessä.
Ruotsinkielisellä pilottialalla toimi hyvin järjestely, jossa skenaarioita tehtiin lähinnä virkatyönä ja
pilottiryhmä ja asiantuntijat testasivat ja täydensivät skenaarioita. Toinen etu siitä, että koulutuksen
järjestäjien ja korkeakoulujen edustajat osallistuivat pilottiryhmän työskentelyyn, oli se, että tulokset ovat
tavoittaneet käyttäjät suoraan ja käyttäjät ovat voineet soveltaa niitä välittömästi. Etuna on pidetty myös
sitä, että eri koulutusasteet ovat kohdanneet pilottiryhmässä ja niiden edustajat ovat keskustelleet saman
pöydän ääressä. Koska ruotsinkielisiä koulutuksen tarjoajia on suhteellisen vähän, lähes kaikki alan
koulutuksen tarjoajat ovat voineet osallistua työhön. Ryhmään ei kuulunut asiakkaiden eli tässä tapauksessa
perheiden ja vanhempien edustajia. Toisaalta monet ryhmän jäsenet ovat olleet asiakassuhteessa
päivähoitoon, ja asiakkaan näkökulma on myös käynyt ilmi taustatutkimuksista ja skenaarioiden tueksi
kerätyistä heikoista signaaleista.
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Pilottiryhmä piti ryhmän laajaa kokoonpanoa hyvänä asiana, ja sen mielestä oli tärkeää irrottautua
reviiriajattelusta. Rajat ylittävää työtä pidettiin tärkeänä. Ryhmän jäsenet katsoivat, että ryhmä olisi voinut
olla suurempi ja että yliopistokoulutus olisi mielellään voinut näkyä työssä paremmin. Yliopistokoulutuksen
edustajia oli kutsuttu mukaan, ja he saivat käyttöönsä kaiken aineiston. On tärkeää, että ryhmä on
kokoonpanoltaan laaja-alainen ja siinä on mukana koulutuksen, työelämän ja kolmannen sektorin edustajia
sekä mielellään myös ihmisiä, joilla on kokemusta esimerkiksi ennakoinnista tai tulevaisuudentutkimuksesta.
2.7.3 Osaamistarpeiden käsittely ruotsin kielellä
Pilottiryhmä piti tärkeänä sitä, että VOSE-projektissa oli ruotsinkielinen osa-alue, sillä tämä tukee
ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä. Tulokset tavoittivat tällä tavoin suoraan
ruotsinkieliset koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, sillä muutoin esimerkiksi käännöstyön vuoksi syntyy
helposti pitkä viive.
Tulokset ovat merkityksellisiä myös suomenkielisen koulutuksen kannalta, mutta kieli- ja kulttuurikysymyksiä
on luultavasti painotettu enemmän siksi, että pilottiryhmä on muodostunut ruotsinkielisistä, jotka ovat
vähemmistöasemansa vuoksi erikoisen tietoisia kielen merkityksestä lapsen kehitykselle, oppimiselle ja
identiteetille. Nämä näkökulmat ovat olennaisia yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa, jossa
useampaa kuin yhtä kieltä äidinkielenään puhuvien lasten osuus kasvaa.
2.7.4 Johtopäätökset ja kokemukset
Ruotsinkielinen pilottiryhmä aloitti työt hyvin nopeasti ja piti prosessin keskivaiheilla muutaman kuukauden
tauon, jotta työseminaarit ajoittuisivat samaan rytmiin myöhemmin aloittaneen suomenkielisen
pilottiryhmän kanssa. Osallistujat toivoivat, että prosessi olisi toteutettu tehokkaammin ja nopeammin. Nyt
se osa työstä, johon pilottiryhmä osallistui, kesti yhteensä puolitoista vuotta. Pilottiryhmässä esitettiin toive,
että prosessi voitaisiin toteuttaa vain kuudessa kuukaudessa. Vuoden mittaista prosessia voidaan pitää
aikataulultaan realistisempana. Jos työtä halutaan tehdä tällä tavalla, on otettava huomioon pilottiryhmän
tapaamisten välissä tehtävän työn tarve ja se, että myös kattava taustatyö ennen pilottiryhmän työn
aloittamista vie aikaa. On myös eduksi, jos aikaa on riittävästi tiedon keräämiseen ja pohdintaan, sillä
tuloksesta tulee tällöin harkitumpi.
Erityisesti seuraavilla seikoilla ja työvaiheilla oli vaikutusta pilottiryhmän työskentelyyn ja lopputuloksen
sisältöön:
Alat, ammattiryhmät ja koulutukset rajattiin selvästi.
Perustettiin kokoonpanoltaan laaja-alainen ennakointiryhmä.
Heikkoja signaaleja kerättiin ja analysoitiin ja niiden pohjalta tunnistettiin suurempia ilmiöitä, suuntauksia
ja muutosvoimia käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön heikkoja signaaleja koskevaa TrendWiki-työkalua.
Alan tärkeimmät kehityssuuntaukset ja muutosvoimat määritettiin, ja niiden pohjalta laadittiin neljä
skenaariota.
Eri skenaarioiden osalta määritettiin niin sanottuja villejä kortteja. Tällä tavoin erityisesti
katastrofiskenaariossa hahmoteltiin uhkakuvia, mikä tuntui aiheelliselta, sillä valmiuksia on kehitettävä
äärimmäisten tilanteiden varalle.
Eri skenaarioissa määritettiin osaamistarpeita. Toimialan ja skenaarioiden pohjalta määritettiin ja
havainnollistettiin erityisen tärkeitä yleisiä osaamisalueita.
Lisäksi määritettiin alan kolme olennaisinta ammattiryhmää ja vahvistettiin niiden yleiset ja ammatilliset
osaamistarpeet.
Yleisiä osaamistarpeita havainnollistettiin ala- ja ammattiryhmäkohtaisesti.
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Pilottiryhmä vaikutti arvostavan projektia, ja ryhmän työilmapiiri oli hyvä. Ryhmä katsoi, että
skenaarioluonnosten ja skenaarioiden laatiminen kävi virkatyönä tehokkaasti ja mielekkäästi, eikä se
halunnut osallistua itse enempää skenaarioiden laatimiseen. Pilottiryhmä piti myönteisenä sitä, että ryhmän
tapaamisten välillä kuultiin myös muita asiantuntijoita. Joku ryhmässä oli sitä mieltä, että
skenaariotyöskentely oli toisinaan raskasta, mutta ajattelua uudella tavalla pidettiin mielenkiintoisena.
Ryhmän mielestä skenaariot auttoivat näkemään totuttua pidemmälle, tarkastelemaan myös ei-toivottuja
asioita ja tiedostamaan uhkakuvia, mutta näkemään myös alalla mahdollisuuksia, joita ei ole aiemmin tullut
ajateltua. Jotkut katsoivat oppineensa työssä uuden työskentelymenetelmän, jota he voisivat ryhtyä
soveltamaan myös omassa työssään. Prosessimuotoista työskentelyä pidettiin toimivana.
Viimeisen työseminaarin osalta pilottiryhmän jäsenet katsoivat, että olisi voinut olla hyvä, jos
opetussuunnitelmiin olisi voitu tutustua prosessin varhaisemmassa vaiheessa yhdessä niistä vastaavien
henkilöiden kanssa. Pilottiryhmään kuului kyllä opetussuunnitelmista ja koulutusohjelmista vastaavia
henkilöitä, mutta ryhmä ilmeisesti tarkoitti, että niitä olisi pitänyt voida verrata nykyisiin koulutusohjelmiin
prosessin varhaisemmassa vaiheessa. Itse opetussuunnitelmien ei katsottu aina kertovan kovinkaan paljoa
siitä, mitä opetus nykyään konkreettisesti sisältää. Huhtikuussa 2011 pidettiin pilottiryhmän päätöskokous,
jossa nykyisten koulutusten (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajien, perhepäivähoitajien,
sosionomien, terveydenhoitajien ja lastentarhanopettajien) opetussuunnitelmia ja ohjelmia verrattiin
pilottiryhmän osaamistarpeita koskeviin tuloksiin. Kokouksessa saatiin selkeitä näkemyksiä ja siellä syntyi
rakentavaa keskustelua eri koulutuksista. Kokoukseen osallistuneet kertoivat myös, miten he aikovat ottaa
osaamistarpeiden ennakoinnin tulokset käyttöön omassa toiminnassaan (katso luku 4.5).
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokeiltavana ollut ennakoinnin prosessimalli on toiminut ja tuottanut
tulosta. Pilottiryhmien työskentely osoittaa, että mallia voidaan käyttää eri tavoin. Ala voidaan rajata eri
tavoin, ryhmän kokoonpano voi vaihdella ja skenaarioita voidaan laatia eri tavoin. Skenaarioiden
laatimisessa voivat pilottiryhmän työskentelyn ulkopuolella tehtävän valmistelutyön määrä ja pilottiryhmän
käyttämien työskentelymenetelmien laajuus vaihdella.
Ennakoitavan alan rajauksessa tärkeintä on rajauksen selkeys. On luonnollista lähteä liikkeelle toimialoista,
mutta joskus voi myös olla syytä rajata ala toisella tavalla ja lähteä liikkeelle alan suppeammasta osasta tai
monta alaa kattavasta klusterista. Ruotsinkielisen pilottialan rajauksessa painopiste oli päivähoidossa, joka
on osa sosiaali- ja terveysalaa, mutta joka luetaan nykyisin yhä useammin osaksi opetustoimea.
Osaamistarpeiden ennakoinnissa otettiin erityisesti huomioon myös lastenneuvolat, lastensuojelu ja
lastenkulttuuri.
Ennakointityötä tekevän ryhmän on oltava kokoonpanoltaan laaja. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää
kuulemalla eri alojen asiantuntijoita. Ruotsinkielisestä pilotista saadut kokemukset osoittavat, että
käyttökelpoisen lopputuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää, että työhön osallistuu eri koulutusten edustajia.
Heidän osallistumisensa ryhmän työskentelyyn edistää myös tulosten viemistä käytäntöön. Työelämän
edustajilla on ilman muuta tärkeä rooli koulutuksen ”kuluttajina”. Asiakasnäkökulma on tärkeä ottaa jossain
muodossa huomioon. Asiakasedustajan osallistuminen ennakointiryhmään ei todennäköisesti ole riittävän
kattava ratkaisu. Edustavampi tulos voidaan saada hyödyntämällä asiakastutkimuksia tai teettämällä
sellainen, ellei niitä ole valmiina.
Ruotsinkielisessä pilottiryhmässä toimi hyvin se, että ryhmä kommentoi ja täydensi virkatyönä laadittuja
skenaarioita. Vaarana toki on, ettei ryhmä hyväksy skenaarioita tai että niistä tulee liian perinteisiä tai että
niihin tulee skenaarion laatijan henkilökohtainen kädenjälki, jolloin ne eivät johda hyvään tulokseen.
Pilottiryhmä piti kuitenkin työskentelytapaa tehokkaana. Ryhmä sai varhaisessa vaiheessa luonnoksen, jota
sitten työstettiin edelleen ja syvennettiin. Se, että yksi henkilö kantoi päävastuun skenaarioista, edisti
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skenaarioiden logiikan säilymistä. Toisaalta kattavan tuloksen ja täytäntöönpanon näkökulmasta osallistava
prosessi on parempi. Skenaarioiden parissa tehtävän virkatyön ja ennakointiryhmää osallistavan prosessin
välillä on tärkeää saavuttaa sopiva tasapaino.
Kahden taustaselvityksen sekä skenaariot ja osaamistarpeet käsittävän loppuraportin kustannukset ovat
olleet yhteensä noin 22 500 euroa. Summa sisältää myös tietyt avustus- ja sihteeritehtävät ja esimerkiksi
esitysmateriaalin valmistelun. Lisäksi tulevat vielä Gaia Consulting Oy:ltä ostettujen fasilitointipalvelujen
kustannukset sekä seminaarien järjestämisestä ja pilottiryhmän osanottajien matkoista ja päivärahoista
aiheutuneet kulut.
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3 Skenaariot
3.1 Maailma muuttuu, päivähoito ei
Maailma muuttuu, päivähoito ei -skenaariolle tyypillisiä piirteitä ovat seuraavat:

Väestö ikääntyy, hoidontarve kasvaa.
Työvoimasta on pula, maahanmuuttoa ei ole.
Sosiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen lisääntyvät.
Suuria eroja esiintyy alueiden ja kuntien välillä.
Päivähoitoon kohdistuvat paineet kasvavat.
Kunnilla on vaikeuksia vastata perheiden vaatimaan palvelutasoon.
Koulutamme samoihin taitoihin kuin nyt.

3.1.1 Kansantalous ja työllisyystilanne
Sosiaali- ja terveysalalla sekä päivähoitoalalla ylläpidetään nykyisiä rakenteita, vaikka olosuhteet muuttuvat.
Julkistalous heikentyy tulevaisuudessa veronmaksajien määrän vähentyessä ja eläkeläisten määrän
kasvaessa. Myös hoidon tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy. Hoitohenkilökunnan tarve on suuri sekä
vanhustenhuollossa että muilla hoitoaloilla. Sosiaali- ja terveysalalle on hyvin vaikeaa saada riittävästi
työntekijöitä, koska alan status on alhainen ja nuoret ovat entistä mukavuudenhaluisempia.
Suomen maahanmuuttopolitiikkaa jatketaan entiseen malliin, eikä maahanmuuttajista tule työelämän
kannalta uutta keskeistä resurssia. Suomeen tulevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa suomenkieliseen
koulutukseen, minkä vuoksi ruotsin kieltä osaavasta hoitohenkilökunnasta on pulaa. Ruotsinkielisen
työvoiman tarve kasvaa sosiaalialalla noin 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (Ammatti 2020 -raportin
perusura). Siksi hoitoalalla vallitsee työvoimapula.
Yhteiskunnan työvoimapula lisää ansiotyön määrää ja aiheuttaa sen vuoksi lisää painetta päivähoitoalalla,
vaikka lasten määrä ei olekaan lisääntynyt merkittävästi.
3.1.2 Kunnat ja hoitoala
Hyvin selviytyvien ja vaikeuksiin joutuneiden kuntien väliset erot kasvavat, ja kuntien välille syntyy
kahtiajako. Myös alueiden välillä on suuria eroja. Muuttoliike Pohjois- ja Itä-Suomesta Etelä-Suomen suuriin
kaupunkeihin jatkuu ja kuormittaa erityisesti Helsingin seutua. Maaseutu autioituu entisestään, ja siellä asuu
pääosin eläkeläisiä ja jonkin verran lapsiperheitä. Suomen ruotsinkielisillä alueilla sijaitsevat kunnat eivät ole
autioitumassa, mutta väestö ikääntyy joillakin alueilla muita alueita nopeammin. Näillä alueilla sijaitsee sekä
suuria että pieniä kuntia, mikä vaikuttaa hoitoalan organisointiin. Eräissä kunnissa on kehitetty uusia
moniammatillisen toiminnan malleja, esimerkiksi siten, että päiväkodit, koulut ja neuvolat tekevät
yhteistyötä monin tavoin, kun taas toiset kunnat eivät ole uudistaneet rakenteitaan eivätkä
toimintatapojaan.
Yhteiskunnallinen syrjäytyminen lisääntyy, minkä vuoksi muun muassa mielenterveydenhoidon, päihteiden
väärinkäyttäjien hoidon ja lastensuojelun alalla tarvitaan entistä enemmän työntekijöitä. On syntynyt
tilanne, jossa eri hoitoalat kilpailevat keskenään sekä määrärahoista että työvoimasta. Tekniikka on
kehittynyt, mutta sosiaali- ja terveysala ei ole onnistunut hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.
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Yksityisen sektorin, joka on onnistunut paremmin hyödyntämään tekniikkaa, ja hitaammin edistyneen
julkisen sektorin välille on syntynyt kuilu.
Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ala, jonka status on alhainen ja palkkataso matala.
3.1.3 Lapsi- ja perhetyö
Osassa kunnista päivähoito on annettu opetustoimen hoidettavaksi, kun taas toisissa kunnissa päivähoito
kuuluu edelleen sosiaali- ja terveystoimeen, jossa tehdään usein yhteistyötä monien kuntien kanssa. Tästä
syystä päiväkotien, neuvoloiden ja koulujen välinen yhteistyö on puutteellista monissa kunnissa.
Perhepäivähoito täydentää tietyssä mielessä päiväkodeissa tapahtuvaa hoitoa, mutta perhepäivähoitajia on
entistä vaikeampi löytää. Kotihoidontuki, joka on tarkoitettu kotona hoidettaville lapsille, pienenee, koska
valtiolla ja kunnilla ei ole siihen varaa ja poliittiset päätökset kannustavat ansiotyöhön palaamista. Kotihoito
ei tästä syystä lisäänny. Sosiaaliset ongelmat kasvavat ja näkyvät päivähoidossa. Erityistukea tarvitsevien
lasten määrä kasvaa jatkuvasti.
Perheet ovat entistä vaativampia ja esittävät monenlaisia päivähoitoon liittyviä toiveita. Ruotsinkielisissä
päiväkodeissa suurimmalla osalla lapsista on kaksikielinen tausta. Kaksikielistä päivähoitoa annetaan
monissa paikoissa päivähoidon tehostamiseen liittyvistä käytännön syistä – ei pedagogisista syistä –
esimerkiksi kielikylpyjen muodossa. Pätevästä henkilökunnasta on suuri pula ruotsinkielisessä päivähoidossa.
Suuri osa päivähoitohenkilökunnasta puhuu äidinkielenään suomea tai alueesta riippuen jotain muuta kieltä,
minkä vuoksi lasten kielitaito ei kehity optimaalisella tavalla.
Kunnat joutuvat osittain ostamaan yksityisiä päivähoitopalveluja päivähoitopaikkojen puutteen vuoksi.
Pienet, vakiintuneet ruotsinkieliset päiväkodit selviytyvät huonosti tilanteesta. Lasten kannalta turvalliset
rakenteet hajotetaan, minkä lisäksi päiväkotien henkilökunnan vaihtuvuus on suurta.
3.1.4 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Henkilökunnalta vaaditaan syvää pedagogiikan tuntemusta sekä yleensäkin laajaa tietopohjaa.
Päivähoitohenkilökunnan on oltava yhteistyökykyistä voidakseen työskennellä moniammatillisissa
työryhmissä. Kasvatusta ja pedagogiikkaa korostava suuntaus painottaa lastensuojeluviranomaisten kanssa
tehtävän yhteistyön merkitystä. Perherakenteen muuttuminen on lisännyt esimerkiksi erityispedagogiikan ja
psykologian kaltaisen erityisosaamisen tarvetta. Turvallisuudella ja jatkuvuudella on suuri merkitys tässä
mallissa. Sama koskee äidinkieltä ja kielitaitoa.
Monikulttuurisen kasvatuksen ja osaamisen merkitys kasvaa tietyillä alueilla, mikä tarkoittaa, että
henkilökunnan on osattava kommunikoida sellaisten lasten kanssa, joilla on erilainen kansallinen, kielellinen
ja kulttuurinen tausta.
3.1.5 Osaamistarpeet
Tässä skenaariossa lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien koulutukseen ei tehdä
suuria muutoksia. Koska nykyiset, opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa määritetyt
osaamisvaatimukset pysyvät voimassa, pilottiryhmä ei ole määrittänyt tämän skenaarion osalta tulevia
osaamistarpeita.

3.2 Hyvinvoinnin ja hoidon alasajo
Tätä skenaariota kuvaavat seuraavat piirteet:
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Taloustilanne on katastrofaalinen, vallitsee talouskriisi.
Samanaikaisesti esiintyy pitkäaikaistyöttömyyttä ja työvoimapulaa.
Harvaan asutut alueet autioituvat, taajamissa syntyy sosiaalisia ongelmia.
Ilmastokatastrofi aiheuttaa laitonta maahanmuuttoa ja pandemioita; vallitsee poikkeustila.
Vain akuutit ongelmat voidaan hoitaa, ei voida tarjota ennaltaehkäisevää hoitoa.
Esiintyy köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, huostaanotettujen lasten määrä kasvaa.
Päivähoitoa ei pidetä houkuttelevana työpaikkana, ja henkilökunta palaa loppuun.
Laajan tietopohjan lisäksi tärkeitä taitoja ovat muun muassa lastensuojelua, stressinhallintaa,

joukkoviestintää, turvallisuuskysymyksiä, ammattietiikkaa, asiakassegmentointia ja
suunnittelua koskeva osaaminen.

3.2.1 Kansantalous ja työllisyystilanne
Suomi kärsii vakavasta talouskriisistä, ja taloudellinen tilanne heikentyy merkittävästi, kun veronmaksajien
määrä supistuu ja vanhusten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Myös talouskriisistä aiheutunut
velkaantuminen kiristää valtion taloutta. Tietyillä aloilla ja alueilla vallitsevasta pitkäaikaistyöttömyydestä
huolimatta monilla aloilla syntyy työvoimapulaa vanhempien työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle.
Työvoimaperäinen maahanmuutto jää Suomessa vähäiseksi, mutta ilmastokatastrofin vuoksi Suomeen tulee
joukoittain laittomia maahanmuuttajia. Suomeen syntyy luokkayhteiskunta, ja lainsäädäntöä
yksinkertaistetaan, mikä johtaa köyhien väestöryhmien, kuten ilmastopakolaisten, työvoiman
hyväksikäyttöön. Kuntien talous heikentyy jyrkästi, eikä valtiolla ole myöskään varaa taata kohtuullista
palvelutasoa. Hyvinvointiyhteiskunta puretaan eikä ennaltaehkäiseviä toimia toteuteta. Ruotsinkielisen
työvoiman tarve sosiaalialalla on kova, mutta sitä ei voida taata. Maassa vallitsee poikkeustila.
3.2.2 Kunnat ja hoitoala
Harvaan asutut alueet autioituvat, kun taas taajamissa, kaupungeissa ja esikaupungeissa syntyy sosiaalisia
ongelmia. Alueelliset erot ovat suuria, eikä eräillä alueilla käytännössä enää asu nuorempaa väestöä. Monilla
pienillä kunnilla on yhä vaikeuksia taata entisenkaltaista palvelutasoa. Kunnat korottavat sosiaali- ja
terveyspalvelujen hintaa. Hoitoalalla ei selvitä edes vähimmäistasosta. Ennaltaehkäisevää hoitoa ei anneta,
koska kaikki varat on ohjattu akuuttien ongelmien ratkaisemiseen. Uudet sairaudet ja terveysongelmat
johtuvat siitä, ettei ennaltaehkäisevään toimintaan ole panostettu. Pandemiat leviävät ja lamauttavat
yhteiskunnan.
Kolmas sektori on ottanut hoitaakseen osan tehtävistä, jotka kuuluivat aiemmin kunnille, koska kukaan muu
ei hoida niitä. Toisaalta jopa kyseisen sektorin on vaikea selviytyä tarpeiden täyttämisestä, ja
ammattitaitoisesta työvoimasta on huutava pula. Sosiaali- ja terveysalaa ei pidetä houkuttelevana
työpaikkana. Ala on naisvaltainen. Ne asiakkaat ja potilaat, joilla on siihen mahdollisuus, matkustavat
ulkomaille saadakseen hoitoa. Suurituloiset palkansaajat ottavat yksityisiä vakuutuksia, kun taas ne, joilla ei
ole siihen varaa, jäävät usein ilman hoitoa ja apua. Tämä kasvattaa yhteiskunnan luokkaeroja. Yhteiskuntaan
syntyy sosiaalisten ongelmien noidankehä, verkostot heikentyvät ja syrjäytyminen lisääntyy.
Potilaista ja asiakkaista on tullut entistä vaativampia, mutta julkinen sektori ei onnistu täyttämään heidän
vaatimuksiaan. Tilanteen aiheuttamat oikeudelliset kiistat nielevät runsaasti varoja, kun eri syiden vuoksi
tyytymättömät kansalaiset haastavat viranomaisia oikeuteen. Kunnallisiin palveluihin ei juurikaan luoteta.
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3.2.3 Lapsi- ja perhetyö
Osassa kunnista päivähoito on annettu opetustoimen hoidettavaksi, kun taas toisissa kunnissa se on
edelleen osa perusturvaa. Päivähoitomaksuja korotetaan, minkä vuoksi kaikilla ei ole varaa päivähoitoon.
Suurituloiset riistävät laittomia maahanmuuttajia ottamalla heitä pienellä palkalla lastenhoitajiksi koteihinsa.
Työttömien vanhempien lapsilla ei enää ole subjektiivista oikeutta päivähoitopaikkaan. Matalapalkkaiset
työntekijät ja työttömät jäävät kotiin lasten kanssa, ja perhepäivähoidon ja kotihoidon osuus kasvaa.
Sosiaaliset ongelmat ja perheiden köyhyys lisääntyvät työttömyyden vuoksi. Vanhemmilla on entistä
enemmän ongelmia. Tämä heijastuu lapsiin, jotka myös voivat entistä huonommin ja joilta puuttuu usko
tulevaisuuteen. Mielenterveydelliset ja sosiaaliset ongelmat kasvavat alkoholi- ja huumeongelmien kasvun
seurauksena. Kynnys hakea apua näihin ongelmiin nousee, erityisesti nuorten keskuudessa. Samalla nuorten
kiinnostus hakeutua koulutukseen vähenee. Huostaan otettujen lasten määrä kasvaa, kun osa perheistä
eristyy ja syrjäytyy. Lastensuojeluviranomaiset eivät ehdi tavoittaa ihmisiä ajoissa, ja monet lapset joutuvat
vaikeuksiin, ennen kuin toimenpiteet voidaan aloittaa.
Päivähoitoryhmien koko kasvaa ja yksilöllistä tukea vähennetään. Henkilökunta palaa loppuun ja vaihtuvuus
on suurta, minkä takia lasten tarvitsemaa turvaa ja jatkuvuutta ei voida taata. Tilalle saadaan suurelta osin
ulkopuolisia, jopa lasten vanhempia ja isovanhempia. Kaikissa ryhmissä ei ole lastentarhanopettajaa, koska
lastentarhanopettajat hoitavat ensisijaisesti ryhmiä, jotka muodostuvat erityistukea tarvitsevista lapsista.
Erityistukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa. Kolmas sektori ottaa hoitaakseen osan tehtävistä joissakin
kunnissa. Laadunvarmistus- ja laadunvalvontaresurssit ovat riittämättömät, varsinkin kolmannen sektorin
toiminnassa.
Erityisesti ruotsinkielinen päivähoito kärsii työvoimapulasta. Ruotsinkielisten perheiden määrä vähenee, ja
suomen kieli valtaa entistä enemmän alaa. Kaksikielisiä päiväkoteja perustetaan tehostamistarkoituksessa, ei
pedagogisista syistä. Kunnilla ei ole varaa päivähoidon pedagogiseen tai tekniseen kehittämiseen. Uusiin
rakenteisiin tai moniammatilliseen toimintaan ei panosteta.
3.2.4 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ei ole varaa, vaan henkilökunta joutuu ”sammuttamaan tulipaloja”.
Henkilökunnan
kannalta
on
erityisen
haastavaa
priorisoida
toimintaa
mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti. Henkilökunnalta vaaditaan paljon joustavuutta ja hyvää stressinsietokykyä.
Henkilökunnalta vaaditaan hyvin laajaa tietopohjaa, jotta kaikki tehtävät voidaan hoitaa. Henkilökunta
hoitaa jopa lastensuojeluasioita, ja sillä on oltava tietoa perheiden mahdollisista ongelmista, kuten huumeja mielenterveysongelmista sekä sosiaalisista ongelmista. Tarvitaan nopeaa pohjakoulutusta, jossa opetetaan
lastenhoidon käytännön taitoja.
Erilaiset osaamistasot asettavat erilaisia vaatimuksia johtoportaalle, ja pätevien henkilöiden on myös
kyettävä johtamaan ja ohjaamaan epäpäteviä työntekijöitä ammattitaitoisten työntekijäryhmien ohella.
Johdon on kyettävä strategiseen ajatteluun, kun on kyse työtehtävien priorisoimisesta.
3.2.5 Ammattikohtaiset osaamistarpeet
Yleisiä osaamistarpeita tässä skenaariossa ovat





tieto lapsista ja lapsen kehityksestä
pedagogiikan tuntemus
viestintäkyky, selviytyminen vaativista viestintätilanteista
ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta koskevat tiedot
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kyky elää kaaoksessa, stressinsietokyky
eri paikoissa, eri aikoihin ja eri olosuhteissa työskentelyyn tarvittava joustavuus
kyky määrittää vaihtelevia ongelmia ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa
sosiaalityötä ja lastensuojelua koskeva osaaminen
teknologiaosaaminen kustannustehokkaiden verkkopalvelujen kehittämiseksi
dokumentointi, jatkuvuus ja yhteistyö
uusimpien tieteellisten keksintöjen tehokas hyödyntäminen
kyky tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa ja luoda moniammatillisia kasvatusyhteisöjä
vahva ammatti-identiteetti
johtaminen
juridiset tiedot.

Terveydenhoitajat
Terveydenhoitajien ammattikohtaisia osaamistarpeita ovat











edistävää, ennaltaehkäisevää ja parantavaa hoitoa koskeva osaaminen
talouteen ja prosessien kehittämiseen liittyvä osaaminen, resurssien jakamiseen ja priorisointiin liittyvä
osaaminen
asiakassegmentointi, kohderyhmäajattelu
ammattietiikan kasvanut merkitys (onko laittomilla maahanmuuttajilla oikeus hoitoon jne.)
palveluohjaus (care management), prosessi- ja kokonaisuusajattelu
akuutteja sairauksia, infektiosairauksia, rokotuksia ja esimerkiksi kotisairaanhoitoa koskeva osaaminen
suunnitteluosaaminen eli kyky visualisoida ja luoda uusia palvelu- ja työmuotoja paineen alla
hygieniaa, liikuntaa sekä ravitsemus- ja nukkumistottumuksia koskevat tiedot
markkinointiosaaminen
joukkoviestintä kriisien ja katastrofien, kuten pandemioiden yhteydessä.

Lähihoitajat, perhepäivähoitajat, erityisohjaajat ja koulunkäyntiavustajat
Näiden ammattiryhmien osaamistarpeita ovat





kaksi- ja monikielisyyteen liittyvä osaaminen
kyky käyttää verkkoa ja teknologiaa sekä ulkopuolista apua
kyky kommunikoida perheiden ja kollegoiden kanssa
ohjaustaidot.

Lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat ja sosionomit
Tälle ammattiryhmälle ominaisia osaamistarpeita ovat








havaintokyky ja kyky tunnistaa ongelmia
kyky tehdä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä
terveydenhuoltoon liittyvien taitojen kehittäminen lasten pahoinvoinnin lisääntymisen vuoksi
johtaminen
moniammatillinen yhteistyö
kielitaito ja kyky antaa kielellistä tukea
epäpätevien työntekijöiden ohjaaminen.
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3.3 Moniammatillisuus ja noutopöytä: lapsi- ja perhekeskukset
Tätä skenaariota kuvaavat seuraavat asiat:

Työllisyysaste on korkea, kansantalous on hyvässä kunnossa ja esiintyy työvoimaperäistä
maahanmuuttoa.
Verkostoajattelu, tiimi- ja parityö, moniammatillisuus ja perhekeskukset ovat tärkeitä.
Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta ja varhainen väliintulo korostuvat.
Luova oppimisympäristö korostuu, ja arkkitehtien kanssa kehitetystä päivähoitokonseptista
on tullut vientituote.
Uusia käsitteitä alalla ovat seisova pöytä, profiloidut päiväkodit ja päivähoitokonseptin
franchising.
Alaa arvostetaan, työpaikat ovat tasa-arvoisia ja viihtyisiä.
Pedagogiikka painottuu.
Monikulttuurisuus ja kielellinen tuki korostuvat, ruotsinkielisiä kokoontumispaikkoja
kehitetään.
Elinikäinen oppiminen ja elinkaariajattelu nousevat tärkeiksi.
Tärkeät taidot liittyvät muun muassa viestintään, perhevalmennukseen, kielelliseen
tietoisuuteen, vahvaan ammatti-identiteettiin, sisäiseen yrittäjyyteen, elinkaariosaamiseen,
etsivään ja terveyttä edistävään osaamiseen, pedagogiseen perusosaamiseen ja esimerkiksi
sukupuolipedagogiikkaan.

3.3.1 Kansantalous ja työllisyystilanne
Työllisyystilanne on Suomessa hyvä, mikä on lisännyt ansiotyön määrää. Maahanmuuttopolitiikka on
liberalisoitu, minkä ansiosta maahanmuutto on lisääntynyt ja työvoimaa on runsaasti.
Yhteiskunnalla on varaa panostaa julkiseen hoitoon. Hoidon tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy. Syntyvyys ei
kuitenkaan vähene vaan pikemminkin kasvaa samaa tahtia maahanmuuton kanssa, minkä vuoksi lapsille ja
perheille on myös järjestettävä monimuotoista toimintaa. Ruotsinkielisen työvoiman tarve kasvaa koko
sosiaalialalla noin 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (Ammatti 2020 -raportti). Maahanmuuttajien
kotouttaminen ruotsinkielisille alueille toimii hyvin ja tarkoituksenmukaisesti.
3.3.2 Kunnat ja hoitoala
Syntyy elinvoimaisia kuntia, joiden talous on vakaalla pohjalla ja joilla on voimaa kehittyä. Valtion ja kuntien
välille on kehitetty tarkoituksenmukainen työnjako sosiaali- ja terveysalalla. Monet erityissairaanhoidon
tehtävät, kuten astman, diabeteksen ja lastentautien hoito, on siirretty perusterveydenhoidon hoidettaviksi.
Lääkärit ja hoitajat työskentelevät pareittain ja ryhmittäin täyttääkseen lasten ja perheiden erityistarpeet.
Verkostomallia sovelletaan kuntien toimintaan samoin kuin ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään
toimintaan. Tämän ansiosta on muun muassa onnistuttu vähentämään perheiden sosiaalisia ongelmia ja
pysäyttämään sydän- ja verisuonitautien, aikuisiän diabeteksen, ylipainon ja masennuksen kaltaisten
kansantautien lisääntyminen. Erilaiset järjestöt osallistuvat toimintaan pääasiassa liikuntaan ja ruokavalioon
liittyvin panoksin.
Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen houkuttelevuutta on lisätty panostamalla henkilökunnan hyvinvointiin.
Esimerkiksi työajat ovat aiempaa joustavampia ja henkilökunnan yksilölliset toiveet otetaan aiempaa
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paremmin huomioon. Koska henkilökunnalla on paremmat mahdollisuudet perhe- ja työelämän
yhteensovittamiseen, he jaksavat pidempään työelämässä. Kunnat ovat perustaneet pienempiä yksikköjä
suurten yksikköjen yhteyteen turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Tämä on parantanut sekä
asiakkaiden että henkilökunnan viihtyvyyttä. Lyhytaikaisten työsopimuksien määrä on vähentynyt ja
vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntynyt. Tämä on vaikuttanut siihen, että henkilökunnan vaihtuvuus on
vähäistä.
Eri hallinnonalojen välinen yhteistyö toimii hyvin, eivätkä hallinnonalojen väliset rajat ole kovin ehdottomia.
Toiminta on moniammatillista ja vastuunjako selkeää. Osa palveluista ostetaan yksityiseltä sektorilta.
Moniammatillisissa ryhmissä työskentely on yleistä. Muiden ammattiryhmien osaamiseen kohdistuvista
kielteisistä asenteista on päästy muuttamalla tutkintorakenteita ja koulutusohjelmien sisältöä. Sukupuoleen
perustuva syrjintä kaikilla aloilla vähenee, ja entistä useammat miehet kouluttautuvat hoitoalan
ammatteihin. Tämä lisää työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveysalalla. Maahanmuuttajista koostuva
työvoima on myös osaltaan kohentanut tilannetta, mutta sen käytöstä on samalla aiheutunut uudenlaisia
vaatimuksia ja tarpeita julkisissa palveluissa, kuten opetus- ja hoitoalalla. Työntekijöiden suuren
eläköitymisen vaikutuksia on lievennetty uudelleenorganisointien avulla, joiden ansiosta henkilökunnan
työnjako on tarkoituksenmukainen. Uuden henkilökunnan koulutus vastaa alan vaatimuksia aiempaa
paremmin.
3.3.3 Lapsi- ja perhetyö
Työpaikkoja on runsaasti saatavilla, mikä johtaa siihen, että kasvanut työllisyysaste ja ansiotyön yleistyminen
lisäävät päivähoitoon kohdistuvia paineita. Syntyvyys kasvaa samaa tahtia maahanmuuton kanssa.
Päivähoito on annettu opetustoimen hoidettavaksi sekä kansallisesti että paikallisesti, mikä edistää lapsiin
kohdistuvan toiminnan jatkuvuutta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan pedagogista suhtautumista lapseen.
Päivähoitoalaa kehitetään joustavaksi, jotta se olisi työpaikkana houkutteleva niin palkkauksen, työaikojen
kuin organisoinninkin kannalta katsottuna. Monilla lastenhoitajilla ja lastentarhanopettajilla on
monikulttuurinen tausta. Alalle pyrkii myös miehiä, jotka esittävät erilaisia näkemyksiä hoitoalasta ja
vaikuttavat myönteisellä tavalla työyhteisöön. Päivähoitoalan työnantajien välistä yhteistyötä ja päiväkotien
henkilökunnan ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta vahvistetaan rekrytoinnin ja osaamisen
parantamiseksi varhaiskasvatuksessa. Lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien koulutus voi perustua
esimerkiksi oppisopimuksiin ja monimuoto-opintoihin, jolloin työ ja opiskelu voidaan yhdistää joustavasti ja
työ ja opiskelu voivat vuorotella. Sosionomeja ja lastentarhanopettajia palkataan työpareiksi, ja alan kaikkien
ammattiryhmien osaaminen ja koulutus täydentävät toisiaan. Näin edistetään myös elinikäistä oppimista ja
aktiivista kehittämiskulttuuria päivähoidossa ja muuhun lapsi- ja perhetyöhön liittyvillä työpaikoilla.
Päiväkoteja kehitetään houkutteleviksi työympäristöiksi ja lasten kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja luoviksi
oppimisympäristöiksi. Päivähoitohenkilökunta on kehittänyt yhdessä arkkitehtien kanssa
päivähoitokonseptin kulttuurilaboratorioineen, pedagogisine altaineen ja leikkialueineen,
liikuntamahdollisuuksineen ja hiljaisine huoneineen. Näistä konsepteista on jopa kehitetty vientituote.
Lähistöllä sijaitsevia museoita, kirjastoja, teattereita ja ruotsinkielisiä tiloja hyödynnetään päiväkotilasten
ulkoisina oppimisympäristöinä. Kulttuuriohjelma edistää terveyttä, ja sitä pidetään kannattavana
panostuksena.
Kunnissa on perustettu lapsi- ja perhekeskuksia tai -verkostoja, jotka tarjoavat saman katon alla
varhaiskasvatukseen, päivähoitoon, terveysneuvontaan, kouluihin, lastensuojeluun ja erityistuen eri
muotoihin, kuten puheterapiaan, liittyviä palveluja. Päivähoito on asiakaslähtöistä ja palvelee entistä
heterogeenisempiä perheitä ja perherakenteita, kuten kahta tai useampaa kieltä puhuvia perheitä, perheitä,
joilla on erilaiset kulttuuritaustat, ja perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Isät ovat tasa23

arvoisessa asemassa äitien kanssa yhteydenpidossa ammattilaisiin. Vanhemmille tarjotaan erilaisia joustavia
päivähoitoratkaisuja: koko- ja osapäivähoitoa, avointa päivähoitoa sekä yö- ja viikonloppuhoitoa.
Vanhemmille tarjotaan tukea myös vertaistukiryhmien ja ohjauksen muodossa. Alalle syntyy uusia
ammattiryhmiä, esimerkkinä perhetyöntekijät ja perhevalmentajat, jotka työskentelevät muun muassa
perhekahviloissa ja avoimissa päiväkodeissa ja tarvitsevat rajat ylittävää tietoa muun muassa
lastensuojelusta.
Osa yksityisistä päiväkodeista on profiloituneita, ja ainakin isommilla paikkakunnilla vanhemmat voivat valita
päivähoitosetelien avulla lapsilleen eri suuntautumisvaihtoehtoja, esimerkiksi kielet, taiteen ja kulttuurin,
sukupuolinäkökohdat, luonnontieteet tai kestävän kehityksen. Kulttuuri sisällytetään toimintaan erilaisten
ilmaisukeinojen avulla, esimerkiksi kuvien, muotojen, musiikin, mediakasvatuksen ja kertomuksien avulla.
Pedagogista suhtautumistapaa painotetaan.
Moniammatilliset keskukset, verkostot ja ryhmät lisäävät päivähoidon terveyttä edistävää ja sairauksia
ennaltaehkäisevää vaikutusta. Erityistarpeet havaitaan varhaisessa vaiheessa ja niiden vaatimat toimet,
kuten psykiatrinen hoito, puheterapia ja erityispedagogiikka, otetaan käyttöön. Päivähoitoon sisällytetään
terveyttä edistävää, liikuntaan ja ruokavalioon liittyvää toimintaa. Neuvola tekee ennaltaehkäiseviä
kotikäyntejä ja yrittää tunnistaa ongelmia ja puuttua niihin mahdollisimman nopeasti.
Kielellistä tukea annetaan yksi-, kaksi- tai monikielisille lapsille, ja kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus
kielikylpyyn. Erilaiset kulttuuritaustat otetaan huomioon, ja päiväkotien henkilökunta saa tarvittaessa apua
kulttuuritulkeilta. Taustaltaan erilaisten lasten väliseen kommunikaatioon panostetaan.
Päivähoitoala tukee aktiivisesti kotikasvatusta, pohjustaa elinikäistä oppimista ja tekee yhteistyötä koulujen
kanssa. Keskuksia kehitetään kaupunkien ja kylien ruotsinkielisten asukkaiden kohtauspaikoiksi; ne
vahvistavat myös ruotsinkielisten lasten identiteettiä. Eläkeläiset toimivat jaksamisensa mukaan
henkilökunnan valmentajina ja osallistuvat päivähoitotoimintaan esimerkiksi lukemalla satuja ja
osallistumalla kulttuuritoimintaan.
Päivähoitoalasta on tullut työpaikkana houkutteleva, ja lasten kanssa työskentelyä pidetään muodikkaana.
Lapsi- ja perhekeskuksissa työskentelee eri taustoista tulevia ihmisiä, joten lapset saavat erilaisia esikuvia.
Päivähoitoalan ammattiryhmät ovat ylpeitä ammatistaan, ja asiakkaille eli perheille annetaan erilaisia
hoitotakuita. Kunnat ja muut työnantajat tekevät laajaa yhteistyötä hoitoalan koulutusta antavien tahojen
kanssa. Yhteistyöllä edistetään koulutuksen työelämävastaavuutta, ja päivähoito hyötyy oppilaitoksissa ja
korkeakouluissa tehtävästä alan tutkimuksesta ja kehityksestä.
3.3.4 Uhkakuvia
Päivähoidon yksityistäminen, esimerkiksi franchising-toiminta ja profiloidut yksityiset päiväkodit, voivat
johtaa lapsiperheiden eriarvoistumiseen, niin että osalla on varaa hankkia lapsilleen parasta
varhaiskasvatusta ja osa joutuu tyytymään siihen, mitä julkinen sektori tarjoaa. Tässä skenaariossa
eriarvoistumisen ehkäiseminen edellyttää laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta. Vaarana on, että
yksityisten päiväkotien suuri tarjonta kuluttaa kunnallisen päivähoidon resursseja, koska kunnat rahoittavat
yksityiseen hoitoon käytettävät päivähoitosetelit. Yksityisen päivähoidon osuuden voimakas kasvu tai
vaihteleva kysyntä voi myös vaikeuttaa kunnallisten päivähoitopalvelujen suunnittelua.
3.3.5 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Päivähoitohenkilökunta tarvitsee uudenlaista osaamista kyetäkseen hallitsemaan monikulttuurisia tilanteita.
Henkilökunta tarvitsee esimerkiksi kulttuurienvälistä osaamista eli tietoa siitä, miten erilaisista (myös
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suomalaisista) kulttuureista ja alakulttuureista tulevat lapset kommunikoivat keskenään, sekä perustietoa eri
kulttuureista, uskonnoista ja kotoutumisesta. Päivähoitohenkilökunnan on osattava selittää perheille, miten
suomalainen järjestelmä ja perinteet toimivat. Kommunikointi- ja yhteistyökyky ovat tärkeitä
yhteydenpidossa vanhempien sekä kunnallisten virkamiesten ja päättäjien kanssa. Monikulttuurinen
erityispedagogiikka muodostaa uuden tarvealueen. Hoitohenkilökunta tarvitsee eksoottisia ja aiemmin
epätavallisia tauteja koskevaa tietoa.
Henkilökunta tarjoaa tärkeän kielellisen esikuvan lapsille ja erityisesti kaksikielisille lapsille ja
maahanmuuttajien lapsille. Työskentely edellyttää tästä syystä erinomaista päivähoitokielen osaamista ja
kielellistä tietoisuutta samoin kuin tietoa kaksi- ja monikielisyydestä, kotikielen tukemisesta sekä
kielisuihkuista ja -kylvyistä. Kaikilla päivähoitajilla pitäisi olla kielipedagogian alan osaamista. Osalla
henkilökunnasta on maahanmuuttajatausta, ja he tarvitsevat täydennyskoulutusta ruotsin kielessä. Myös
vieraita kieliä, erityisesti englantia ja venäjää, tarvitaan. Tulkkeja tarvitaan entistä enemmän päivähoito- ja
lastensuojelualalla sekä lastenneuvoloissa.
Henkilökunnalla on oltava vahva ammatti-identiteetti. Ammattimaisuus ja pedagogiikka ovat osaamiseen
liittyviä keskeisiä tekijöitä, kun ajatellaan esimerkiksi mahdollisuutta työskennellä ammattialojen välisissä
verkostoissa. Tässä skenaariossa korostetaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Henkilökunnan on
pystyttävä työskentelemään ammattialojen välisissä ryhmissä ja johtamaan niitä ja olemaan
kehityssuuntautunutta (projektiosaaminen, joustavuus ja aloitteellisuus, harkintakyky). Lisäksi tarvitaan
tietoa muutostyöskentelystä, myönteistä suhtautumista elinikäiseen johtajuuteen ja näkemyksellistä
johtajuutta: on tiedettävä, mitä tehdään ja miksi.
Kuten kouluissakin, lastentarhanopettajan tehtävästä ohjaajana, valmentajana tai mentorina tulee
tärkeämpi suhteessa lapsiin ja kollegoihin ja myös suhteessa perheisiin. Näissä ammateissa tarvitaan
enemmän tutkimustoimintaan perustuvaa tietoutta. Toimintaan on sisällytettävä esimerkiksi
sukupuolipedagogiikka.
Tarvitaan terveyttä edistävää tietoutta liikunnasta ja ruokavaliosta samoin kuin tietoa ja kykyä tunnistaa
erityistarpeet ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa. Johtajien valmiudet edistää henkilökunnan
työhyvinvointia ja mielenterveyttä korostuvat. Ammatillisesta ylpeydestä sekä kyvystä markkinoida omaa
osaamistaan ja toimia esikuvana muille tulee keskeisiä tekijöitä kaikissa näissä ammateissa.
Työntekijät oppivat jo opiskeluaikanaan työskentelemään moniammatillisissa ryhmissä, ja ala ja oppilaitokset
tekevät entistä enemmän yhteistyötä. Opinnot ja työ vuorottelevat tarkoituksenmukaisella tavalla, ja
henkilökunnalle tarjotaan joustavia työaika-, työpaikka- ja työoloratkaisuja.
Osa lastentarhanopettajista toimii johtotehtävissä kuntien tai yksityisten toimijoiden hallinnossa ja tarvitsee
perustietoa hallinnosta ja esimerkiksi hankintojen tekemisestä ja markkinoinnista.
3.3.6 Ammattikohtaiset osaamistarpeet
Yleiset
Tähän skenaarioon liittyviä yleisiä osaamistarpeita ovat





tieto lapsista ja lapsen kehityksestä
pedagogiikan tuntemus
perheitä ja perhedynamiikkaa koskeva osaaminen
viestintätaidot, kyky kommunikoida lasten, perheiden ja kollegoiden kanssa
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neuvottelutekniikoiden ja vuoropuhelumallien hallinta
digitaaliset viestintätaidot
ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta koskevat tiedot
kyky määrittää ongelmia ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa
kulttuurien tuntemus, kielitaito ja kielellinen tietoisuus
kulttuurienvälinen pedagogiikka
kyky tukea vanhempia ja tarjota heille tietoa eri tavoista kehittää kielitaitoa
moniammatillinen yhteistyö
verkko-osaaminen
ratkaisukeskeinen suhtautumistapa
suunnitteluosaaminen, kyky luoda uusia työskentelytapoja
sukupuolipedagogiikka
tarvittava joustavuus työskentelyyn eri paikoissa ja eri aikoihin asiakkaiden ja omien toiveiden mukaan
markkinointiosaaminen, houkuttelevien työpaikkojen kehittäminen
joustavuus ja kyky ajatella uudella tavalla kehitettäessä uusia toimintamalleja esimerkiksi kolmannen
sektorin kanssa
henkilökohtainen aloitteellisuus
ammatti-identiteetti ja ammattiylpeys
reflektoiva työskentelytapa
prosessi- ja kokonaisuusajattelu sekä elinkaariajattelu.

Terveydenhoitajat
Terveydenhoitajien osaamistarpeita ovat






palveluohjaus (care management), prosessi- ja kokonaisuusajattelu, elinkaariajattelu
eksoottisia ja uusia sairauksia koskevat tiedot, kyky päivittää omaa osaamista
hygieniaa, liikuntaa sekä ravitsemus- ja nukkumistottumuksia koskevat tiedot
kyky saada asiakas kiinnostumaan vertaistuesta ja itse itsensä auttamisesta sekä luoda itse itseään
hallinnoivia palveluja
kyky tiedottaa asiakkaille oikeista tahoista ja ohjata heidät kääntymään niiden puoleen.

Lähihoitajat, perhepäivähoitajat, erityisohjaajat ja koulunkäyntiavustajat
Näiden ammattiryhmien osaamistarpeita ovat






ryhmä- ja perhedynamiikkaa koskeva osaaminen
kulttuurien tuntemus
taiteen, musiikin tai muun profiilialan erityisosaaminen (ei vaadita kaikilta)
vuoropuhelu- ja vuorovaikutustaidot
kyky aktivoida kolmatta sektoria ja perustaa esimerkiksi äiti- tai isäryhmiä tai kortteliryhmiä.

Lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat ja sosionomit
Näissä ammattiryhmissä tarvitaan seuraavanlaista osaamista:




perheiden tarpeisiin ja toiveisiin perustuva kasvatus
ennaltaehkäisevä työskentelytapa
tiedon jakaminen perheille ja tiedon levittäminen työpaikalla
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perheiden sosiaalisten verkostojen kehittämisen tukeminen
ohjaus- ja valmennustaidot, rajat ylittävä osaaminen, esimerkiksi päivähoito ja lastensuojelu
kasvatusohjaus Internetin kautta, kiertävät lastentarhanopettajat ja etäohjaus
kyky tukea kielitaidon kehitystä ja lisätä kielellistä tietoisuutta
kielikylpyopetusta koskeva osaaminen
kulttuurien tuntemus, kyky erottaa perinteet uskonnosta
johtaminen, esimiehenä toimiminen ja hallinnollinen osaaminen, hankintaosaaminen
aloitteellisuus ja markkinointiosaaminen
sosiaalipedagoginen osaaminen.
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3.4 Päivähoito digitalisoituu
Päivähoito digitalisoituu -skenaarioon liittyvät seuraavat seikat:

On nousukausi, vienti on vahvaa, työvoimaperäistä maahanmuuttoa on runsaasti.
Teknologiset innovaatiot ja yhteiskunnan digitalisoituminen korostuvat: kaikki on verkossa.
Hoito on itsehallinnoivaa. Verkossa annetaan tietoa ja neuvontaa ja hoidossa käytetään
älykästä teknologiaa.
Vanhemmat ostavat palveluja kotiin, lapsia hoidetaan vuoroin kotona tai kollektiivisesti.
Päiväkodeissa on tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, tekniikka on luonnollinen osa
pedagogiikkaa ja lasten leikkiä. Syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen uusia muotoja.
Lapsilla on radiolähettimet, sirut tai hologrammipuhelimet mukanaan retkillä.
Asiantuntemusta välitetään videoneuvottelulaitteilla suoraan päiväkotiin.
Slow-kulttuuri, yksinkertaistettu elämäntapa (downshifting), ekokylät tai ekokerrostalot ja
lähellä tuotettu suurkeittiöruoka ovat suosiossa, kaikki päiväkodit ovat passiivitaloja.
Tuleeko yhteiskunnasta robotisoitu, vai kehitämmekö ihmisystävällistä tekniikkaa?
Luommeko vihreän, digitaalisen yhteiskunnan?
Tärkeät taidot liittyvät muun muassa tekniseen osaamiseen, mediakasvatukseen,
mediakritiikkiin, joustavuuteen, jakamiskulttuuriin, organisointikykyyn, innovaatiokykyyn,
itsenäiseen työskentelyyn, kestävään kehitykseen ja ympäristötietoisuuteen. Lisäksi ammatin
ohjausrooleista tulee tärkeitä.

3.4.1 Kansantalous ja työllisyystilanne
Suomen talous on vahvistunut teknisten innovaatioiden ja myös palvelujen ja hoitoalan viennin seurauksena.
Työllisyystilanne on Suomessa hyvä, mikä on lisännyt työvoimaperäistä maahanmuuttoa ja ansiotyön
määrää. Yhteiskunnalla on varaa panostaa julkiseen hoitoon. Hoidon tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy.
Syntyvyys ei kuitenkaan vähene vaan pikemminkin kasvaa samaa tahtia maahanmuuton kanssa, minkä
vuoksi lapsille ja perheille on myös järjestettävä toimintaa. Ruotsinkielisen työvoiman tarve kasvaa koko
sosiaalialalla noin 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (Ammatti 2020 -raportti). Jo kotimaassa alkaneet
verkkopohjaiset kieli- ja kulttuurikurssit ovat helpottaneet maahanmuuttajien kotouttamista myös
ruotsinkielisillä alueilla.
Valtio ja kunnat ovat panostaneet merkittävästi tekniikan, innovaatioiden ja yrittäjyyden kehittämiseen.
Internet ja sosiaaliset mediat tarjoavat uusia mahdollisuuksia luoda verkostoja ja yhteyksiä eri alojen sekä
yhteiskunta- ja väestöryhmien välille. Yhteiskunta muuttuu joustavammaksi eikä ole enää riippuvainen ajasta
ja paikasta teknisten innovaatioiden, uusien tehokkaiden viestintävälineiden ja sosiaalisen median ansiosta.
Suuri osa ammatillisesta koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta muodostuu etä- ja verkko-opinnoista, mikä
laajentaa opiskelijoiden mahdollisuuksia, kun opiskelut eivät ole enää sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan.
Yhteiskunnan ominaispiirteitä ovat innovaatiokyky, kestävä kehitys, tuottavuus ja kustannustehokkuus.
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Slow- ja ekokulttuurin jalansija on vahvistunut, ja kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan koko
yhteiskunnassa. Entistä suurempi osa väestöstä muuttaa maalle, elää ekokylissä kansalaispalkan,
maanviljelyn ja käsityöläisammattien turvin, tekee etätyötä tai suorittaa etäopintoja tai muuttaa kaupunkien
yhteisöllisiin kerrostaloihin.
3.4.2 Kunnat ja hoitoala
Hoidosta tulee ennaltaehkäisevää ja mitä suurimmassa määrin itse itseään hallinnoivaa älykkään tekniikan,
kuten robottien, älykkäiden materiaalien ja sydänskannerien avulla. Alan asiantuntijoihin saadaan yhteys
ajasta ja paikasta riippumatta uudenaikaisten viestintävälineiden avulla. Potilaat voivat tehdä ajanvarauksia
ja saada tarvitsemaansa tietoa täysin digitaalisesti kotitietokoneidensa, tablettitietokoneiden tai
älypuhelinten avulla. Samoista vaivoista kärsivät potilaat tukevat toisiaan ja voivat kysyä neuvoa
verkkolääkäreiltä. Sosiaalista mediaa käytetään uusia tutkimusaloja koskevan tiedon levittämiseksi
lääkäreiden keskuudessa. Suuri osa hoitotyöstä tapahtuu siten, että potilaille annetaan valtakunnallisen
keskuksen kautta neuvontaa sosiaalisen median ja portaalien välityksellä ja videoneuvottelulaitteita
hyödyntäen. Kunnallisten terveyskeskusten potilasmäärät vähenevät. Sijainnista riippumattomalla tekniikalla
voidaan osittain helpottaa joillakin paikkakunnilla vallitsevaa lääkäripulaa.
Suomi on onnistunut hyödyntämään globalisaatiota tuotteistamalla sosiaali- ja terveysalan osaamistaan.
Geroteknologiaa (teknologiaa, jolla helpotetaan iäkkäiden ihmisten arkipäivää) on kehitetty, minkä ansiosta
vanhukset voivat asua kotona entistä pitempään. Näin myös hoitopaikkojen tarve hoitolaitoksissa vähenee.
Suomalaiset yritykset myyvät geroteknologisia tuotteita ulkomaille. Sosiaali- ja terveysalalla on lisäksi
kehitetty menestyksellisiä yhteistyö- ja organisaatiomalleja vientituotteita varten. Tällä tavalla on edistetty
hyvää julkista taloutta ja mahdollistettu hoidon korkean tason säilyttäminen. Sosiaali- ja terveysalan arvostus
on lisääntynyt. Yksityisiä hoitopalveluja ja hoitoalan tuotteita tarjoavien yritysten määrä on kasvanut.
Laajalle levinneen slow-kulttuurin myötä erilaiset vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat saaneet suhteellisen
suuren markkinaosuuden. Kestävä kehitys ja ekologiset arvot vaikuttavat voimakkaasti myös hoitoalaan.
Lapsille ja vanhuksille tarjotaan esimerkiksi vain lisäaineetonta ja lähialueilla tuotettua luomuruokaa.
3.4.3 Lapsi- ja perhetyö
Vanhemmat opiskelevat tai työskentelevät entistä useammin kotoa käsin käyttäen hyväkseen tehokkaita
teknisiä apuvälineitä. Osa vanhemmista elää kansalaispalkalla. Lapset voivat olla kokonaan tai osittain
kotona. Monet vanhemmat haluavat kuitenkin ostaa erilaisia palveluja kotiin tai hyödyntää avoimia
päivähoitopalveluja tuntitaksan mukaan. Myös työpaikkojen yhteyteen tai ekokerrostalojen ja ekokylien
yhteyteen kehitetään päivähoitomahdollisuuksia. Perheet käynnistävät yhteistoimintaa, jossa vanhemmat
hoitavat vuorotellen kaikkia lapsia koulutetun lastentarhanopettajan ohjauksella. Tämä helpottaa lasten
hoitamista, ruoanlaittoa ja muiden tehtävien hoitamista.
Perinteisten päiväkotien osuus on vähentynyt. Perhepäivähoitajien ja kotihoitajien työaika on entistäkin
joustavampi, ja he käyttävät älypuhelinten ohjelmia ja sovelluksia, joilla lasketaan palkat ja maksut.
Päiväkodeissa on tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, joissa on suuret interaktiiviset näytöt. Tekniikka on
luonnollinen osa pedagogiikkaa ja lasten leikkiä. Lapset käyttävät mielellään yksinkertaisia matkapuhelimia,
ottavat valokuvia, kuvaavat elokuvia ja toteuttavat luovuuttaan erilaisilla teknisillä laitteilla sekä oppivat
liikkeeseen perustuvien pedagogisten tietokonepelien avulla. Vanhemmat vaativat lisää turvallisuutta.
Retkillä lapsilla on mukanaan radiolähettimet. Päivähoitohenkilökunta ja lapset voivat pitää vanhempiin
reaaliaikaisesti yhteyttä hologrammimatkapuhelinten ja tablettitietokoneiden avulla päivän mittaan.
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Vanhemmat arvostavat mahdollisuutta seurata lasten arkea päiväkodissa ja ottavat tekniikan välityksellä
aktiivisemmin yhteyttä henkilökuntaan.
Henkilökunta saa sujuvasti monenlaista erityistukea asiantuntijoilta videoneuvottelulaitteiden avulla ja
erilaisilla sosiaalisen median tarjoamilla foorumeilla. Erityislastentarhanopettaja voi esimerkiksi tarkkailla
etäyhteyden avulla erityistukea tarvitsevaa lasta tai ryhmän leikkiä. Videotyökalut helpottavat sekä tiimin
yhteistoiminnan että yksilön henkilökohtaisen toiminnan arviointia. Henkilökunnan täydennyskoulutus tai
pätevöittävä koulutus tapahtuu myös suurelta osin verkossa sekä täydentävissä paikallisissa opintopiireissä.
Opiskelijoita ja henkilökuntaa kannustetaan lähtemään kansainväliseen vaihtoon kehittämään itseään ja
hankkimaan uutta osaamista ja uusia ideoita.
Perheet käyttävät ahkerasti sähköisiä neuvontapalveluja, joita valtio ja kunnat tarjoavat. Perheet ostavat
myös yksityisiä palveluja. Lapset voivat esimerkiksi saada päiväkoti- ja työpäivän jälkeen kotitietokoneella
etäpuheterapiaa, samalla kun vanhempi laittaa ruokaa luomuraaka-aineista. Vertaistukea saa Internetistä.
Ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä tulee luonnollinen osa varhaiskasvatusta. Uudet päiväkodit
rakennetaan passiivitaloiksi. Päiväkotien ruoka valmistetaan lähikeittiöissä lähellä tuotetuista
luonnonmukaisista raaka-aineista. Lisäaineiden käyttö on kielletty laitoskeittiöissä. Lapset osallistuvat
jätteiden lajitteluun ja ruoanvalmistukseen osana kasvatusta, ja perheitä kannustetaan jatkamaan samaa
kotona.
Slow-kulttuuri ja vahva ympäristöliike johtavat kestävän kehityksen, ekologian ja ympäristötietoisuuden
voimakkaaseen korostamiseen varhaiskasvatuksessa ja yleisesti yhteiskunnassa.
3.4.4 Villit kortit
Tässä skenaariossa villi kortti on se, että yhteiskunta robotisoituu yhä enemmän. Robotit hoitavat lapsia ja
koteja. Ravinto nautitaan pillerimuodossa, lapset ovat kloonattuja ja geneettisesti muokattuja, ja
turvallisuussyistä lapsiin on laitettu sirukortit. Lääkitys ja ravinto räätälöidään kunkin geeniperimän mukaan.
Toisena mahdollisuutena on se, että kehitetään ihmisystävällistä, rutiinitoimet hoitavaa tekniikkaa, jotta ne,
jotka todella tarvitsevat kasvotusten annettavaa hoitoa, saavat sitä.
3.4.5 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Koko henkilökunnalta edellytetään digitaalista osaamista, myönteistä suhtautumista tekniikkaan sekä
tietyntasoista teknistä osaamista, joskin myös uusi tekniikka on hyvin helppokäyttöistä. Tilanne asettaa
suuria vaatimuksia erityisesti kouluttajien kouluttajille: henkilökunnan ja päivähoitohenkilökunnan
kouluttajien on jatkuvasti päivitettävä osaamistaan. Yhteydenpito ja yhteistyö vanhempien kanssa ovat
tärkeitä asioita. Tekniikka asettaa pedagogiikalle uusia vaatimuksia. Mediakasvatus ja -lukutaito ovat tärkeä
osa varhaiskasvatusta. Lapset luovat ja työskentelevät hyvin itsenäisesti, ja päivähoitohenkilökunnan
tehtävänä on lähinnä ohjata heitä. Tekniikan vaikutus lasten kognitiiviseen kehitykseen on otettava
huomioon, jotta tekniikka ei haittaa lasten sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittymistä ja
koulumenestystä. Sitä vastoin sosiaaliset taidot ovat saaneet uutta sisältöä. Uudenlaisia sosiaalisia yhteisöjä
luodaan ja ylläpidetään digitaalisesti.
Koska tekniikka lisää työelämän joustavuutta ja tekniikan avulla ihmiset voivat tehdä aiempaa enemmän
etätöitä ja noudattaa vaihtelevia työaikoja, myös päivähoidolta vaaditaan joustavuutta. Kaikki eivät enää
työskentele yhdeksästä viiteen. Toiminnan organisointi korostuu.
Yritystoiminnassa tarvittavilla taidoilla, aloitteellisuudella, innovaatiokyvyllä, tehokkuudella,
kustannustietoisuudella, muutoskyvyllä ja muutosjohtajuudella on tässä yhteydessä merkitystä. Myös
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kestävää kehitystä koskevaa osaamista tarvitaan. Monien ammattien edellytyksenä on kyky työskennellä
itsenäisesti. Perhepäivähoitajat ja erityyppiset perhekotihoitajat ja valmentajat saattavat tarvita lisätukea.
3.4.6 Uhkakuvia
Erilaisten luonnonilmiöiden ja katastrofien, kuten lumimyrskyjen ja sähkökatkosten varalle tarvitaan
kriisivalmiuksia. Päiväkodeilla ja muilla tahoilla on oltava kriisisuunnitelmat, joista käy selvästi ilmi, miten
erilaisissa kriiseissä toimitaan – mitä esimerkiksi tehdään kaiken tekniikan pettäessä.
Täysin digitalisoitu ja robotisoitu yhteiskunta voi lisätä ihmisten yksinäisyyttä ja pahoinvointia. Lapsilla ei
välttämättä ole kasvaessaan riittävästi hyviä ja läheisiä aikuisesikuvia ja suhteita aikuisiin.
3.4.7 Ammattikohtaiset osaamistarpeet
Yleiset
Tässä skenaariossa yleisiä osaamistarpeita ovat























tieto lapsista ja lapsen kehityksestä
perheitä ja perhedynamiikkaa koskeva osaaminen
pedagogiikan tuntemus
ongelmanratkaisu- ja viestintätaidot
ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta koskevat tiedot
digitaalinen osaaminen ja myönteinen suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan
sosiaalista mediaa koskeva osaaminen
kyky antaa ohjausta ja jakaa tietoa sähköisten välineiden avulla
suunnitteluosaaminen: kyky kehittää itse itseään hallinnoivia digitaalisia palveluja sekä koulutusta ja
jatkokoulutusta verkossa
yhteistyö tekniikkaa kehittävien tahojen kanssa, kyky kertoa tarpeista
mediapedagogiikan tuntemus, mediakasvatus, mediakritiikki ja mediaosaaminen
joustavuus ajan ja paikan suhteen teknologisten innovaatioiden seurauksena
johtaminen sekä markkinointia ja hallintoa koskeva osaaminen
asiakaslähtöisyys
kestävää kehitystä koskeva kasvatus ja ekologisuuden toteuttaminen arkipäivässä esimerkiksi
kierrättämällä
ekologisuutta koskevan, helposti ymmärrettävän aineiston tuottaminen lapsille
joukkoviestintä
joustavuus jatkuvaa jatkokouluttautumista koskevien vaatimusten suhteen ja kyky kehittää omaa
ammattitaitoa
kyky perustaa moniammatillinen kasvatusyhteisö sekä johtaa sellaista ja työskennellä sellaisessa
kyky itsenäiseen työskentelyyn, innovaatiokyky
yritystoiminnassa tarvittava osaaminen, sisäinen yrittäjyys ja kustannustietoisuus
oman ja tiimin toiminnan arvioiminen.

Terveydenhoitajat
Terveydenhoitajien osaamistarpeita ovat


edistävää, ennaltaehkäisevää ja parantavaa hoitoa koskeva osaaminen
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potilaiden segmentointia koskeva osaaminen, jotta asiakkaalle osataan valita oikea palvelu ja kanava ja
hänelle voidaan kertoa niistä
psyykkisten häiriöiden ja psyykkisen pahoinvoinnin tunnistaminen
hygieniaa, liikuntaa sekä ravitsemus- ja nukkumistottumuksia koskevat tiedot.

Lähihoitajat, perhepäivähoitajat, erityisohjaajat ja koulunkäyntiavustajat
Näille ammattiryhmille tarpeellista osaamista ovat




kyky käydä vuoropuhelua perheiden ja kollegoiden kanssa
sosiaalipsykologian, ryhmädynamiikan ja perhedynamiikan tuntemus
lajittelua ja kierrättämistä koskeva tiedottaminen perheille.

Lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat ja sosionomit
Näiden ammattilaisten osaamistarpeita ovat







perheiden tarpeisiin ja toiveisiin perustuva kasvatus
konsultti- ja valmennustyö verkossa
sosiaalisten valmiuksien ja yhteisöjen kehittämisen tukeminen, yksinäisyyden torjuminen
valmentaminen, ohjaaminen, neuvonta
identiteetin ja persoonallisuuden kehityksen tukeminen
konfliktien hallinta.
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4 Osaamistarpeet
Osaamistarpeet perustuvat pilottiryhmän VOSE-projektissa tekemän työn tuloksiin, virkatyöhön sekä
raportin lopussa lueteltuihin lähteisiin ja viiteaineistoon. Kun työ aloitettiin, käytettiin muun muassa
Sydkustens landskapsförbund rf:n tekemän, päivähoidon henkilöstötilannetta koskevan kyselytutkimuksen
tuloksia3 sekä aineistoa, jota saatiin Baronetti-ammattipätevyystietokannasta4, jonka nimi on nykyään C&Q.
Osaamistarpeet perustuvat lähinnä alan vaihtoehtoisiin tulevaisuuden skenaarioihin – siihen, millaista
osaamista tarvitaan, jos alan tilanne vastaa skenaarion kuvausta.
Luvuissa 3.2–3.4 luetellaan kunkin skenaarion jälkeen juuri kyseiseen skenaarioon liittyvät esiin nousseet
osaamistarpeet. Näissä kolmessa skenaariossa täsmennetään myös kolmen eri ammattiryhmän
osaamistarpeita. Tämä luku sisältää yhteenvedon kaikkiin skenaarioihin liittyvistä osaamistarpeista – ensin
kaikkia ammattiryhmiä koskevista yleisistä osaamistarpeista ja sitten ammattiryhmäkohtaisista tarkemmista
osaamistarpeista.

4.1 Koko alan yleiset osaamistarpeet
VOSE-projektin seminaarissa kesäkuussa 2010 käsiteltiin yleisiä osaamistarpeita (kuva 6)5. Pilottiryhmä arvioi
näiden taitojen merkitystä päivähoidolle sekä lapsi- ja perhetyölle tammikuussa 2011 (katso kuva).
Pilottiryhmä valitsi neljä taitoa ja päätti tarkentaa, mitä ne merkitsevät alalle. Kyseiset neljä taitoa olivat 1)
viestintä ja vuorovaikutus, 2) ongelmanratkaisukyky, 3) asiakaslähtöisyys sekä 4) kestävä kehitys ja
ympäristöosaaminen. Pilottiryhmä arvioi tammikuussa 2011 työseminaarissa aiemmissa työseminaareissa
käsiteltyjen muiden alakohtaisempien yleisten taitojen merkitystä (kuva 7).
Päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön alan kaikkien ammattien perustana on pedagoginen perusosaaminen ja
ammattimainen kohtaaminen. Tämä käsittää muun muassa lapsen ja perheen kunnioittamisen,
turvallisuuden ja jatkuvuuden tarjoamisen lapselle, ennaltaehkäisevän ja ratkaisukeskeisen työskentelytavan
sekä lastenhoidon käytännön taidot.

3

VOSE-projektin osanottajat saivat lisätä Etelä-Suomen kaikille kunnille suunnattuun kyselytutkimukseen kysymyksen ”Millaista
osaamista päivähoitohenkilökunta mielestäsi tarvitsee tulevaisuudessa nykyistä enemmän?”.
4

Baronetti (C&Q) on eri ammattien osaamistarpeita sisältävä reaaliaikainen tietokanta. Ammatillisten oppilaitosten opettajat
käyvät työpaikoilla kysymässä yrittäjien ja esimiesten näkemyksiä heidän oman alansa osaamistarpeista ja vievät tulokset
Baronetti-tietokantaan. Vuoden 2009 lopussa tietokannan luokitus sisälsi 8 500 ammatin kelpoisuusvaatimukset. Luokitusta
muutetaan sitä mukaa kuin uusia ammatteja ja kelpoisuusvaatimuksia syntyy ja opettajat kuulevat niistä työpaikoilla
tekemissään haastatteluissa. Lastentarhanopettajan ammattiin ja kysymykseen ”Mikä nykyosaaminen tulevaisuudessa
ammattilaisillanne korostuu ja mitä uutta osaamista tullaan tarvitsemaan?” liittyvien tulosten tietokoneajosta saatiin
marraskuussa 2009 tuloksia, joita on käytetty ennakointityössä. Tulokset eivät sisältäneet tuolloin ruotsinkielistä päivähoitoa,
vaan tulokset tulivat tuolloin lähinnä Satakunnan alueelta.
5

Ruotsinkielinen pilottiryhmä ei osallistunut seminaariin, mutta näitä yleisiä osaamistarpeita käytettiin myös ruotsinkielisen
pilotin työseminaarissa tammikuussa 2011.
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Kuva 6. Pilottiryhmän näkemys yleisten taitojen merkityksestä päivähoidossa sekä muussa lapsi- ja perhetyössä
(tammikuussa 2011 tehty kysely).
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Monikulttuurisuus
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Joustavuus

Tärkeä tai hyvin tärkeä taito

Työhyvinvointi
Kielitaito ja kielellinen tietoisuus

Ei tärkeä tai jossakin määrin
tärkeä taito

Alan ja ammatin markkinointi
Ohjaaminen, mentorointi ja valmennus
Parempi teknologiaosaaminen
Mediakasvatus
0

5

10

15

Kuva 7. Pilottiryhmän näkemys yleisten, alakohtaisten taitojen merkityksestä päivähoidossa sekä muussa lapsi- ja
perhetyössä (tammikuussa 2011 tehty kysely).

Yleiset osaamistarpeet on jaettu viiteen eri ryhmään, jotka ovat viestintä ja asiakaslähtöisyys,
ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyky, kulttuurinäkökohdat ja kieli, pedagogiikka sekä ammattirooli,
moniammatillisuus ja työkulttuuri (kuva 8). Näitä ryhmiä ei ole rajattu selvästi, sillä monet taidot voivat
kuulua moneen ryhmään, osa jopa kaikkiin.
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Viestintä ja
asiakaslähtöisyys

Ammattirooli,
moniammatillisuus
ja työkulttuuri

Ongelmanratkaisuja innovaatiokyky

Kulttuurinäkökohdat ja kieli

Pedagogiikka

Kuva 8. Koko alan yleiset osaamistarpeet.

Viestintä ja asiakaslähtöisyys -ryhmään kuuluvat muun muassa kyky kohdata ja tukea erilaisia perheitä ja
tehdä yhteistyötä kollegoiden ja vanhempien kanssa kasvatusyhteisössä, digitaaliset viestintätaidot, tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen ja mediakasvatus. Ryhmään kuuluu myös kyky tarjota perheille joustavasti
räätälöityjä ratkaisuja ja malleja.
Ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyky -ryhmän lähtökohtana on joustavuus monissa eri asioissa yhteiskunnan
ja asiakkaiden muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Se edellyttää myös kykyä kehittää itseään ja
osaamistaan, kykyä kehittää erilaisia työskentelytapoja eri tilanteissa sekä myönteistä suhtautumistapaa
muutoksiin. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa on tärkeä, koska se voi auttaa luomaan uusia innovatiivisia
toimintamalleja ja kehittämään lapsille yksilöllisiä ratkaisuja.
Kulttuurinäkökohdat ja kieli -ryhmä tarkoittaa sitä, että työssä otetaan huomioon lapsen yksi-, kaksi- tai
monikielisyys sekä eri kulttuuritaustoista, myös alakulttuureista, tulevat lapset ja perheet. Monikulttuurisuus
ja kulttuuriohjelman hyödyntäminen toiminnassa käyvät yhä tärkeämmiksi. Kasvattajat toimivat lapsen
kielellisinä esikuvina ja tukevat kielitaidon kehitystä eri kieliympäristöissä. Siksi työntekijöiden on tärkeää
olla tietoisia kielen merkityksestä lapsen kehitykselle ja identiteetille. Oman kulttuurin tunteminen on myös
tärkeää samoin kuin se, miten kulttuuria voi hyödyntää työssä lasten kanssa.
Pedagogiikalla on suuri merkitys kaikille päivähoitoalalla työskenteleville sekä tietyssä määrin myös muun
lapsi- ja perhetoiminnan alalla työskenteleville. Erityisen tärkeää on pedagoginen perusosaaminen. VOSEprojektissa on tuotu esiin myös erityispedagogiikkaan, sukupuolipedagogiikkaan, sosiaalipedagogiikkaan,
kulttuuripedagogiikkaan, mediapedagogiikkaan ja taidepedagogiikkaan liittyviä osaamistarpeita
täydentävänä osaamisena. Myös pedagogisen koulutuksen saaneen henkilökunnan osuuden pienenemisestä
kannetaan huolta.
Viimeinen ammattirooli, moniammatillisuus ja työkulttuuri -ryhmä käsittää hallinnolliset kysymykset ja
ennen kaikkea johtajuuteen ja työtoveruuteen liittyvät kysymykset. Sen osana on käsitelty erityisesti
moniammatilliseen johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä huolta eri johtamismuotoja
koskevan osaamisen riittämättömyydestä. Ryhmään kuuluvat myös työyhteisöä, yhteistyötä, henkilökunnan
ohjaamista, arviointia, kehittämistä ja taloutta koskevat kysymykset. Tämän otsikon alle kuuluvat myös
ammatti-identiteetti ja -ylpeys sekä työhyvinvointi.
Viestintä ja asiakaslähtöisyys
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asiakaslähtöinen työskentelytapa
kyky kommunikoida lasten, perheiden ja työtoverien kanssa vaihtelevissa tilanteissa
lapsen, perheiden ja työtovereiden kunnioittaminen
kyky lievittää lasten ja vanhempien eroahdistusta
kyky tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatusyhteisössä
kyky ohjata vanhempia päivähoitomuodon valinnassa
kyky selviytyä vaativasta viestinnästä, myös joukkoviestinnästä kriisitilanteissa
neuvottelutekniikoiden ja vuoropuhelumallien hallitseminen
kyky luoda verkostoja ja työskennellä niissä sekä kyky luoda oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden
ammattiryhmien ja alojen kanssa
kyky työskennellä työpareissa ja tiimeissä
ohjaaminen, mentorointi ja valmennus (koskee lapsia, vanhempia ja työtovereita lastenhoitoalalla sekä
myös ulkopuolisia, kuten eläkeläisiä)
digitaalinen osaaminen, myönteinen suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan, kyky antaa ohjausta,
jakaa tietoa ja viestiä digitaalisesti sekä hyödyntää nykypäivän tietotulvaa, uusmedian tuntemus
mediapedagogiikan tuntemus, mediakasvatus, mediakritiikki ja mediaosaaminen
alan ja ammatin markkinointi

Ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyky




















kyky kehittää tuottavia ja tehokkaita työskentelytapoja, asiakassegmentointi
tarvittava joustavuus työskentelyyn eri paikoissa ja eri aikoihin asiakkaiden ja omien toiveiden mukaan
joustavuus ja kyky ajatella uudella tavalla kehitettäessä uusia toimintamalleja esimerkiksi kolmannen
sektorin kanssa
kyky työskennellä moniammatillisella tavalla, paremmat tiedot lapsiin liittyvästä toiminnasta muilla
aloilla
tukikasvattajatoiminnan, kuten eläkeläistoiminnan, järjestämistä koskeva osaaminen
kyky määrittää erilaisia ongelmia ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa
ongelmanratkaisukyky, ratkaisukeskeinen suhtautumistapa
prosessi- ja kokonaisuusajattelu, elinkaariajattelu
markkinointiosaaminen, kyky kehittää houkuttelevia työpaikkoja
arviointiosaaminen, kyky arvioida omaa toimintaa ja tiimin toimintaa
kriisi- ja katastrofivalmiudet
perhetyötä ja eri palvelumuotoja koskeva osaaminen, sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan tuntemus
kyky tunnistaa käyttäytymishäiriöitä
kiusaamista ehkäisevien työskentelytapojen tuntemus
kyky puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden erityistarpeisiin
terveyttä edistävien työskentelytapojen tuntemus
kuntoutusta koskeva osaaminen
edistävien, ennaltaehkäisevien ja parantavien työskentelytapojen tuntemus
kasvatustyön ja työskentelytapojen kestävää kehitystä koskeva osaaminen

Kulttuurinäkökohdat ja kieli




yksi-, kaksi- ja monikielisyyteen liittyvä osaaminen
tietoisuus kielen merkityksestä lapsen kehitykselle ja identiteetille
kielitaito, myös äidinkielen taito, kyky toimia hyvänä kielellisenä esikuvana lapselle
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erilaisissa kieliympäristöissä työskentelyä koskeva osaaminen
monikulttuurisuutta koskeva osaaminen
kulttuurientuntemus ja vieraiden kielten taito
kyky erottaa kulttuuri, perinteet ja uskonto toisistaan
kyky käyttää kulttuuria oppimisessa
kyky kasvattaa kansainvälisyyteen

Pedagogiikka













pedagoginen perusosaaminen
kyky tukea identiteetin kehitystä, suhtautua lapseen yksilönä ja laatia lapselle yksilöllinen
kehityssuunnitelma
oppimisprosessin tuntemus sekä osaaminen, joka koskee lasten toimintaa ryhmässä
pedagogisen osaamisen eri muodot (eri yksilöiden erityisosaaminen)
 mediapedagogiikka
 sukupuolipedagogiikka
 kulttuuri- ja taidepedagogiikka
 kulttuurienvälinen pedagogiikka
kyky luoda kasvatusyhteisöjä muiden ammattiryhmien kanssa ja työskennellä moniammatillisissa
kasvatustiimeissä
ohjaaminen, mentorointi ja valmennus (koskee lapsia, vanhempia ja työtovereita lastenhoitoalalla sekä
myös ulkopuolisia, kuten eläkeläisiä)
ryhmätyötaidot, kyky tehdä asioita käsillä, luovuus
lasten ja nuorten pedagogisen palvelun ja hoitopalvelun tuntemus
elinikäistä oppimista koskeva osaaminen
uusimpien tieteellisten keksintöjen tehokas hyödyntäminen
edistävät, ennaltaehkäisevät ja parantavat työskentelytavat ja taidot

Ammattirooli ja työkulttuuri


















kyky itsenäiseen työskentelyyn
visionäärinen ja strateginen johtajuus
sisäinen yrittäjyys
kyky ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista
reflektoiva työskentelytapa
moniammatillinen johtajuus, kyky tehdä selvä työnjako
kyky perustaa moniammatillinen kasvatusyhteisö sekä johtaa sellaista ja työskennellä sellaisessa
kyky tukea vanhempia ja vanhemmuutta
oman ammattiroolin tuntemus, ammatti-identiteetti ja ammattiylpeys
lastensuojelua, vaitiolovelvollisuutta, työoikeutta ja ammattietiikkaa koskevat tiedot
priorisointikyky, asiakassegmentointi
kyky luoda uusia työskentelytapoja muuttuvien ja äkillisten tarpeiden mukaisesti
arviointi- ja harkintakyky
laatuosaaminen
kyky kehittää ja tukea työhyvinvointia ja mielenterveyttä työpaikalla
kyky elää kaaoksessa, stressinsietokyky
eri paikoissa, eri aikoihin ja eri tilanteissa työskentelyyn tarvittava joustavuus
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kyky laatia ja arvioida varhaiskasvatussuunnitelmia
kyky seurata alan yleistä kehitystä
sosiaali- ja terveysalan tuntemus
markkinointia ja hallintoa koskeva osaaminen
yritystoiminnassa tarvittava osaaminen ja kustannustietoisuus
juridiset tiedot
ammattiterminologian tuntemus

4.2 Ammattikohtaiset osaamistarpeet
Seuraavassa on listattuna tarkemmin ammattiryhmäkohtaisia osaamistarpeita.
Terveydenhoitajat















edistävää, ennaltaehkäisevää ja parantavaa hoitoa koskeva osaaminen
kyky määrittää ongelmia ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa
hygieniaa, liikuntaa sekä ravitsemus- ja nukkumistottumuksia koskevat tiedot
prosessi- ja kokonaisuusajattelu, elinkaariajattelu
kyky päivittää uusia sairauksia koskevaa omaa osaamista
kyky saada asiakas kiinnostumaan vertaistuesta ja itsensä auttamisesta
talouteen ja prosessien kehittämiseen liittyvä osaaminen, resurssien jakamiseen ja priorisointiin liittyvä
osaaminen
asiakassegmentointi, kohderyhmäajattelu
ammattietiikan kasvanut merkitys
akuutteja sairauksia, infektiosairauksia, rokotuksia ja esimerkiksi kotisairaanhoitoa koskeva osaaminen
suunnitteluosaaminen eli kyky visualisoida ja luoda uusia palvelu- ja työmuotoja paineen alla
markkinointiosaaminen
joukkoviestintä kriisien ja katastrofien yhteydessä
psyykkistä terveyttä ja psykiatrista hoitoa koskeva osaaminen

Lähihoitajat, perhepäivähoitajat, erityisohjaajat ja koulunkäyntiavustajat










sosiaalipsykologian tuntemus
ryhmädynamiikkaa ja perhedynamiikkaa koskeva osaaminen
kaksi- ja monikielisyyteen liittyvä osaaminen
kulttuurien tuntemus
kyky käyttää verkkoa ja teknologiaa sekä ulkopuolista apua
kyky kommunikoida perheiden ja kollegoiden kanssa
ohjaustaidot
kyky ohjata asiakkaita lapsi- ja perheasioissa perheiden tarpeiden mukaan oikeiden palvelujen ja
tahojen, kuten verkkosivujen, terveydenhoitajien tai sosiaalityöntekijöiden, pariin
kyky aktivoida kolmatta sektoria ja perustaa esimerkiksi vanhempainryhmiä tai kortteliryhmiä

Lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat ja sosionomit



perheiden tarpeisiin ja toiveisiin perustuva kasvatus
kyky tukea sosiaalisten verkostojen, valmiuksien ja yhteisöjen kehittämistä
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kyky valmentaa, ohjata ja antaa neuvontaa
havaintokyky ja kyky tunnistaa ongelmia
kyky tukea lapsen identiteetin ja persoonallisuuden kehittymistä
kyky hallita konflikteja
kyky jakaa tietoa perheille ja työpaikalla
kyky tehdä työtä kiertokäyntien muodossa ja etätyönä
kyky tukea kielitaidon kehitystä, lisätä kielellistä tietoisuutta ja antaa kielellistä tukea
johtaminen, esimiehenä toimiminen ja hallinnollinen osaaminen, hankintaosaaminen
aloitteellisuus ja markkinointiosaaminen
kulttuurien tuntemus, kyky erottaa perinteet uskonnosta
sosiaalipedagoginen osaaminen
kyky tehdä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä

4.3 Uudet ammatit ja työtehtävät
Pilottiryhmä katsoi, että mahdolliset yhteiskunnalliset muutokset voivat johtaa siihen, että päivähoidossa ja
lapsi- ja perhetoiminnassa tarvitaan uusia ammatteja ja työtehtäviä.
Näitä uusia ammatteja ja työtehtäviä voisivat olla seuraavat:
kiertokäyntejä ja etsivää työtä tekevät ammattiryhmät
tiedotus-, neuvonta-, ohjaus- ja valmennustehtävät
ammattiryhmät, jotka tarjoavat uudenlaisia palveluja kotona
kulttuuri- ja kielikonsultit ja tulkit
tukikasvattajat ja avustajat.

4.3.1 Kiertokäyntejä ja etsivää työtä tekevät ammattiryhmät
Jotta pätevää henkilökuntaa riittäisi kaikille alueille, tarvitaan enenevässä määrin ammattiryhmiä, jotka
tekevät kiertokäyntejä tai jotka voivat tarjota palveluja etätyönä. Tarvitaan sosiaalityöntekijöitä ja
terveydenhoitajia, jotka kiertävät eri alueilla ja yksiköissä. Lisäksi heidän tulee tavata perheitä, tehdä
ennaltaehkäisevää työtä ja puuttua ongelmiin varhain. Etsivää toimintaa voidaan pitää kalliina, mutta myös
välttämättömänä panostuksena niiden suurten kustannusten välttämiseksi, joita yhteiskunnalle aiheutuu
ihmisten syrjäytymisestä.
Tarvitaan konsultoivia lastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajia ja erilaisia pedagogeja, esimerkiksi
sukupuolipedagogeja, jotka voivat tehdä kiertokäyntejä. Osa palveluista tarjotaan tulevaisuudessa
etäpalveluina käyttäen esimerkiksi viestintäteknologiaa. Erityislastentarhanopettajia voidaan konsultoida
esimerkiksi videoneuvotteluvälineitä käyttämällä. Tämä parantaa laadukkaiden palvelujen saatavuutta
erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Tietoteknisen tuen tarve kasvaa.
4.3.2 Tiedotus-, neuvonta-, ohjaus- ja valmennustehtävät
Tarvitaan yhä enemmän ammattiryhmiä, jotka voivat ohjata ja valmentaa perheitä erilaisissa
elämänhallintaan liittyvissä asioissa, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia, nukkumista ja
ruokailua, lasten tietokoneenkäyttöä ja liikuntaa, mielenterveyttä ja taloudellisia kysymyksiä taikka
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päivähoito- ja opetuspalvelujen tai harrastusten valitsemista lapsille. Tällaisten palvelujen odotetaan olevan
tulevaisuudessa yhteensovitettuja, ja niitä odotetaan olevan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja
voidaan antaa Internetissä, ja on kehitettävä myös mahdollisuuksia antaa ohjausta etäyhteyden välityksellä
tai kasvokkain. Palveluihin voi kuulua myös mentorointia ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Monet
näistä palveluista ovat julkisia. Osa palveluista on yksityisiä palveluja, joita perheet ostavat esimerkiksi
kotiinsa.
4.3.3 Ammattiryhmät, jotka tarjoavat uudenlaisia palveluja kotona
Kodeissa tarvitaan erilaisia joustavia palveluja. Kyse on pitkälti perheiden ostamista yksityisistä palveluista,
kuten tuntitaksaan perustuvasta lastenhoidosta, osa-aika-, yö- ja viikonloppuhoidosta ja sairaiden lasten
hoidosta. Kyse voi olla myös palveluista, joissa lastenhoitoon yhdistetään kodinhoitopalveluja, kuten
ruoanlaittoa, ruokaostosten tekemistä, lemmikkieläinten hoitamista, tekstiilien hoitamista, siivousta tai
puutarhanhoitoa. Tähän ryhmään sisältyvät myös kotona tarjottavat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut,
kuten lääkärikäynnit. Tarvetta voi olla myös perheneuvojille ja perhevalmentajille, jotka esimerkiksi
suunnittelevat perheen taloutta tai räätälöivät perheille ruokailu- ja liikuntaohjelmia. Myös kampaajat,
kosmetologit tai pukeutumisneuvojat voivat tehdä kotikäyntejä. Myös kunnan rahoittamat kotipalvelut
todennäköisesti lisääntyvät esimerkiksi syrjäytymisen torjumiseksi. Kyse voi olla terveyden- ja
sairaanhoitopalveluista, sosiaalipalveluista ja jossakin määrin kenties myös kotona tarjottavista
päivähoitopalveluista. Terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät tekevät jo nyt tarvittaessa kotikäyntejä.
4.3.4 Kulttuuri- ja kielikonsultit ja tulkit
Kulttuurikonsulttien ja tulkkien tarve kasvaa maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lisääntyessä. Eri
taustoista tulevien ihmisten välisen viestinnän yksinkertaistamiseksi on entistä tärkeämpää ymmärtää eri
kulttuureja, myös omaa kulttuuria ja sen alakulttuureja. Kulttuurikonsultit ja tulkit helpottavat kotoutumista
ja auttavat välttämään monia väärinkäsityksiä. Konsultit ja tulkit tuntevat myös eri strategioita, joilla tuetaan
yksilön kielitaidon kehittymistä, ja tietävät, miten kieli ja kulttuuri vaikuttavat identiteetin kehittymiseen.
Hyödyntämällä näitä ammattiryhmiä päivähoidossa sekä lapsi- ja perhetyössä sekä perheille että
henkilökunnalle voidaan tarjota uusia keinoja parantaa viestintää ja lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta
vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan.
4.3.5 Tukikasvattajat ja avustajat
Eläkeläistoiminnan ja päivähoidon välinen yhteistyö lisääntyy, sillä vapaaehtoistoiminnasta voi olla
merkittävää hyötyä lapsille, eläkeläisille ja henkilökunnalle eläkeläisten määrän kasvaessa ja työssäkäyvien
määrän supistuessa yhteiskunnassa. Väestön keski-ikä nousee koko ajan, ja eläkeläisiä, jotka voivat hyvin ja
haluavat osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan, on entistä enemmän. Eläkeläiset voivat toimia
henkilökunnan tukihenkilöinä ja lasten tukikasvattajina. He voivat auttaa henkilökuntaa, lukea satuja,
puuhastella tai käyttää muulla tavalla erityisosaamistaan ja elämänkokemustaan.
Lisäksi tarvitaan erilaisia avustajia ja päiväkotiapulaisia, joilla on lyhyempi koulutus. Heitä tarvitaan erityisesti
silloin, kun yhteiskunnassa vallitsee työvoimapula. Silloin työntekijöille on järjestettävä perusvalmiudet
tarjoavaa pikakoulutusta. Nämä avustajat on nähtävä vaihtoehtona täysin kouluttamattomien työntekijöiden
palkkaamiselle. Avustajat voivat myös tarjota palveluja kotona.

4.4 Toimenpide-ehdotukset
Skenaariotyön pohjalta pilottiryhmä pitää tarpeellisena tiettyjen muutosten toteuttamista koulutuksessa,
uusia koulutuksia ja tutkintoja, uusia taitoja, jotka on sisällytettävä opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin,
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sekä uusia työmuotoja, joita voi olla tärkeää ottaa osaksi päivähoidon sekä lapsi- ja perhetyön
ammattiryhmien opetusta. Osa näistä asioista sisältyy jo koulutuksiin, mutta niitä on tehostettava.
Toimenpide-ehdotukset perustuvat kokonaan pilottiryhmän työhön eivätkä edusta Opetushallituksen
kantaa.
4.4.1 Uusia koulutuksia ja tutkintoja
Ryhmä katsoi, että tarvitaan lyhyempi, 60 opintopisteen laajuinen päiväkotiapulaisen koulutus, jossa
opetetaan pedagogiikan ja lastenhoidon perustaitoja. Tämä ammatti on nähtävä vaihtoehtona täysin
kouluttamattoman epäpätevän henkilökunnan palkkaamiselle tilanteissa, joissa työvoimasta on pulaa.
Lasten päivähoidon erikoisammattitutkinto tarjoaisi lähihoitajille tarvittavat jatkokoulutusmahdollisuudet.
4.4.2 Uusia osaamistarpeita ja painopistealueita opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin
Kun pilottiryhmä vertasi tämän työn tuloksena määritettyjä tulevia osaamistarpeita nykyisiin
opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin, esiin nousi erityisesti se, miten tärkeää on panostaa enemmän
seuraaviin taitoihin ja painopistealueisiin:
tieto- ja viestintäteknologian ja uusmedian tuntemus, medialukutaito ja mediapedagogiikka, joista
voidaan tehdä uusi osaamisalue tai valinnainen osa tutkintoa tai molempia
asiakaslähtöisyys ja asiakassegmentointi
talousosaaminen ja yrittäjyys
markkinointi, esimerkiksi oman ammatin ja osaamisen markkinointi
vahva äidinkieli ja tietoisuus kielen merkityksestä lapsen oppimiselle ja identiteetille, kokonaisvaltainen
kielenopetus
moniammatillinen yhteistyö
johtaminen
kollegoiden, vanhempien ja tukikasvattajien ohjaaminen ja valmentaminen
suhtautumistapa lapsiin ja muihin ihmisiin (tätä on korostettava)
viestintä
kriisisuunnitelmien laatiminen, valmiudet joukkoviestintään kriisitilanteissa
draaman- ja musiikinopetus, sukupuolikysymykset ja kestävä kehitys esimerkiksi valinnaisena
monikulttuurisuutta ja moninaisuutta koskeva osaaminen ja vieraiden kielten osaaminen.
Ammattiryhmäkohtaisesti esiin nousivat seuraavat taidot, jotka joko puuttuvat nykyisestä koulutuksesta tai
joita on vahvistettava:
Lastentarhanopettajat









moniammatillinen yhteistyö
johtaminen
kestävä kehitys
viestintä
ohjaustaidot
suunnitteluosaaminen
työhyvinvoinnin edistämistä koskeva osaaminen
oppisopimuksen tyyppiset toimintamallit

Terveydenhoitajat
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talousosaaminen
asiakaslähtöisyys ja asiakassegmentointi
suunnitteluosaaminen
oman ammatin ja osaamisen markkinointi
moniammatillinen yhteistyö
itse itseään hallinnoivien palvelujen kehittäminen
osaaminen, joka koskee terveyden edistämistä esimerkiksi musiikin avulla

Sosionomit






digitaalinen osaaminen
johtaminen
moniammatillinen yhteistyö
monikulttuurisuutta ja moninaisuutta koskeva osaaminen ja vieraiden kielten osaaminen
suunnitteluosaaminen

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat








tieto- ja viestintäteknologian tuntemus, medialukutaito ja mediapedagogiikka
ammatin markkinointi
johtaminen
yritystoiminnassa tarvittava osaaminen
täydentävien pedagogisten osaamisalueiden tuntemus
teknologian tuntemus
moniammatillinen yhteistyö

Perhepäivähoitajat








viestintä
digitaalinen osaaminen
markkinointiosaaminen
ammattiylpeys
ryhmä- ja perhedynamiikkaa koskeva osaaminen
täydentävien pedagogisten osaamisalueiden tuntemus
monikulttuurisuutta ja moninaisuutta koskeva osaaminen ja vieraiden kielten taito

4.4.3 Uusia työmuotoja koulutukseen
Tarvitaan joustavampia opiskelumahdollisuuksia, joiden ansiosta opiskelijat voivat työskennellä opintojen
ohella tai osana opintojaan tai työntekijät voivat kouluttautua tai jatkokouluttautua saumattomasti työnteon
ohessa. Kyseeseen tulevat erilaiset monimuoto-opinnot, verkko-opinnot ja erilaiset työnantajan rahoittamat
opinnot, kuten oppisopimusopinnot, työssä oppiminen, harjoittelu tai auskultointi.
Päivähoidon ja muun lapsi- ja perhetoiminnan alan koulutusten välille tarvitaan moniammatillista
yhteistyötä. Tavoitteena on, että opiskelijat tottuvat opintojensa yhteydessä tekemään työtä ja omaksuvat
moniammatillisen ajattelutavan. Yhteistyö voi muodostua esimerkiksi yhteisestä lopputyöstä, projektista tai
luennoista. Opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella oman korkeakoulun tai tiedekunnan ulkopuolella
voitaisiin laajentaa. Tämä mahdollistaisi osaamispohjan laajentamisen opiskelijoiden omien kiinnostuksen
kohteiden mukaisesti.
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Uusmedian ja tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen on otettava osaksi opintoja, mielellään yhteistyössä
työnantajien kanssa.
Erityisesti maahanmuuttajatyövoimalle tarvitaan mahdollisuus oppisopimusmuotoiseen opiskeluun. Alasta
kiinnostuneille maahanmuuttajille on järjestettävä kotimaisten kielten ja yhteiskuntaopin ohjaavia opintoja.
Eri organisaatioissa on järjestettävä lisää harjoittelujaksoja, erityisesti ulkomaanharjoittelua.
Videoneuvottelumahdollisuuksia on hyödynnettävä korkeatasoisten luennoitsijoiden käyttämiseksi.

4.5 Tulosten täytäntöönpano
Pilottiryhmä on pohtinut työseminaareissa sitä, miten tämän raportin tuloksia voidaan käyttää ja levittää.
Pilottiryhmän jäsenet esittivät monia esimerkkejä siitä, miten he ovat itse jo käyttäneet tai voivat ajatella
käyttävänsä raporttia eri tilanteissa. He painottivat, että oikeassa muodossa raportti voi olla hyvä keino
herättää keskustelua ja uusia ajatuksia. Esimerkiksi tämän raportin yhteenvedossa esitettyjä osaamistarpeita
ja kuvamuodossa havainnollistettuja skenaarioita pidettiin kahtena mahdollisena tapana esittää tulokset
yksinkertaisessa muodossa eri kohderyhmille.
VOSE-projektin tavoitteena on tuottaa tuloksia, joita voidaan käyttää, kun valtakunnallisella tasolla laaditaan
tai kun koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut laativat opetussuunnitelmia ja koulutusohjelmia, mutta
käyttöalue voi tietenkin olla myös laajempi. Pilottiryhmä katsoi, että skenaarioita ja osaamistarpeita voidaan
käyttää aineistona päivähoitohenkilökunnan ja kunnallisten päättäjien kehityspäivillä järjestettävissä
työpajoissa, ja että koulutuksen järjestäjät voivat ottaa ne huomioon opetussuunnitelmissa ja kursseilla sekä
alan opiskelijoille suunnatussa opetuksessa ja projekteissa. Raportin pohjalta voidaan pohtia, mitä taitoja on
painotettava myönteisen tulevaisuuden saavuttamiseksi tai kielteisen välttämiseksi.
Pilottiryhmään kuuluvat eri tahojen edustajat ovat jo käyttäneet tuloksia esimerkiksi keskustelun pohjana
lastentarhanopettajaksi opiskelevien koulutuksessa, päivähoitohenkilökunnan ja muiden kunnallisten
virkahenkilöiden erilaisissa kehitysprojekteissa sekä sellaisen eurooppalaisen yhteistyöprojektin pohjana,
joka koskee monikulttuurista osaamista päivähoitoon liittyvissä koulutuksissa. Tulokset ovat myös johtaneet
alan koulutusten eri toimijoiden ja työelämän edustajien väliseen yhteistyöhankkeeseen. Sosionomien
ruotsinkielisen ammattikorkeakoulutuksen koulutusohjelmia uudistetaan lähitulevaisuudessa muun muassa
näiden tulosten pohjalta. Tulokset on käännetty myös suomeksi ja niitä esitellään erilaisissa tilaisuuksissa,
kuten VOSE-projektin seminaarissa kesäkuussa 2011, alan koulutustoimikunnissa ja ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvoston Arene ry:n yhteistyöelimessä. Raportin kirjoittajien laatima artikkeli projektista ja
skenaariotyöskentelystä julkaistaan perhekeskuksia käsittelevässä pohjoismaisessa julkaisussa ja esitellään
Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministereille kesäkuussa 2011.
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LIITE 1. Huhtikuun 14. päivänä 2011 esitellyt koulutusohjelmat
Seuraavat koulutusohjelmat esiteltiin työseminaarissa huhtikuussa 2011:
Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola):
http://www.arcada.fi/sv/webfm_send/183
http://www.sosiaaliportti.fi/File/1668275e-16dd-4cb6-857feba85dc0c98c/Socionom+YH+Kompetenser+2010.pdf
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Ruotsinkielinen lastentarhanopettajankoulutus (Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi):
http://www.helsinki.fi/behav/svenska/btlu_studier.htm
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LIITE 2. Pilottiryhmän kokoonpano
Pilottiryhmä muodostui seuraavien organisaatioiden edustajista:
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC
Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Aseman lapset ry
Axxell
Porvoon kaupunki
Espoon kaupunki
Folkhälsan
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
Optima
Sifko-center
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Sydkustens landskapsförbund r.f.
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia
Yrkesinstitutet Prakticum
Åbo Akademi
Myös seuraavat organisaatiot ovat saaneet projektista säännöllisesti tietoa ja voineet osallistua siihen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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