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1 JOHDANTO  

 

 

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettiin touko-

kesäkuussa 2021 kartoitus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointitarpeista ja osaamisen kehittämistarpeista 

vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Alhaisen 

vastausprosentin vuoksi kysely toteutettiin uudelleen huhtikuussa 2022.  

Kirkon tarjoama varhaiskasvatus tukee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tavoin lapsen 

kotikasvatusta ja on yksi tärkeä varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muiden 

varhaiskasvatuspalveluiden rinnalla. Seurakuntien varhaiskasvatustoiminnan eri muodot 

tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia erityisesti pikkulapsiperheiden kohtaamiselle ja 

pienten lasten vanhemmuuden tukemiselle.  

Tämän kartoituksen tarkoituksena oli tunnistaa kirkon varhaiskasvatustyön keskeisiä 

työvoimaan, henkilöstön rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita, 

haasteita ja toiveita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Lapsen edun mukaisesti 

myös seurakuntiin tarvitaan koulutettua ammattitaitoista varhaiskasvatushenkilöstöä.    

Alueellinen ajantasainen tieto varhaiskasvatusalan rekrytointi- ja osaamistarpeiden 

muutoksista on pohjana kehittämistyölle, jota varhaiskasvatuksen kouluttajat ja 

työelämäorganisaatiot yhdessä tekevät. Tätä varten OsaaVa-hankkeessa toteutettiin kaksi 

kartoitusta, joista toinen on Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointitarpeet ja 

osaamisen kehittämisen tarpeet vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan alueella.  

Hankkeessa haettiin ratkaisuja, joilla pyrittiin sujuvoittamaan opiskelijoiden 

koulutuspolun aikaisia siirtymisiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-asteen 

koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä 

työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin menetelmiä koulutuksien 

kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistettiin miesten hakeutumista ja työllistymistä 

alalle. 

OsaaVa-hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä toisen asteen ammatillisten 

oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi 

Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, 

Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto. Hanke toteutui 

1.4.2020-31.5.2022 välisenä aikana ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. 
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2 KARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

 

Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointitarpeet ja osaamisen kehittämisen tarpeet 

vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan alueella -kartoitus toteutettiin verkkopohjaisen 

Webropol-kyselyn avulla (Liite 1). Linkki kyselyyn lähetettiin kohdejoukolle 

sähköpostitse (Liite 2) ja kyselyyn oli vastausaikaa noin kaksi viikkoa. Kysely sisälsi sekä 

suljettuja että avoimia kysymyksiä.  

Aiemmin OsaaVa-hankkeessa oli kartoitettu myös kunnallisen ja yksityisen 

varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointitarpeita ja osaamisen kehittämisen tarpeita. 

Tällöin kohdejoukkoina olivat a) varhaiskasvatuksen hallinnollinen johto, joka vastaa 

varhaiskasvatuspalveluiden (kunta tai yksityinen) järjestämisestä ja kehittämisestä sekä 

b) kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon 

esihenkilöt Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstölle suunnattu 

kysely mukaili aiemmin toteutettuja kyselyitä, kuitenkin joiltain osin soveltaen. 

Kysely kohdistettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksesta 

vastaaville ja varhaiskasvatustoimintaa toteuttaville Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 

alueella. Varhaiskasvatuksesta vastaavilla tarkoitettiin henkilöitä, jotka organisoivat, 

koordinoivat ja kehittävät seurakunnan varhaiskasvatustoimintaa ja toimivat 

seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijoina. Varhaiskasvatustoimintaa 

toteuttavilla tarkoitettiin henkilöitä, jotka tekevät käytännön varhaiskasvatustyötä 

seurakunnissa. Tästä lähtien edellä mainituista käytetään yhteistä nimittäjää: kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstö. 

Ensimmäisellä kierroksella kyselyjä lähetettiin yhteensä 113 ja vastauksia saatiin 21. 

Vastausprosentiksi muodostui 19. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021. Kyselyt 

lähtivät Oulun hiippakunnan toimistosihteerin ja kasvatuksen hiippakuntasihteerin 

kautta. Kyselyn ajankohta oli sikäli epäsuotuisa, että varhaiskasvatuksen osalta 

toimintakausi oli juuri saatu päätökseen ja osa kohderyhmästä siirtymässä jo kesälomalle. 

Ajankohdalla oli näin ollen mitä ilmeisemmin vaikutusta myös vastausprosenttiin.  

Vähäisen vastaajamäärän vuoksi seurakunnille kohdennettu kartoitus toteutettiin 

uudelleen huhtikuussa 2022. Kysely lähti nyt 109 henkilölle ja siihen vastasi 20 henkilöä. 

Vastausprosentiksi muodostui 18. Uusintakyselystä huolimatta vastausprosenttia ei saatu 

kasvatettua. Koska kyselyiden välillä oli aikaa noin vuosi, vastauksia ei voitu yhdistää. 

Molempien kyselyiden vastaukset analysoitiin ja ne raportoitiin siten, että niitä on 

mahdollista verrata keskenään.   

Kartoituksen tulokset esitetään tässä raportissa pääosin kuvioina. Tulokset antavat 

suuntaa antavasti tietoa siitä, minkälaisia työvoima- ja rekrytointitarpeita seurakunnilla 

on varhaiskasvatushenkilöstöön liittyen, miten nämä tarpeet muuttuvat 

lähitulevaisuudessa sekä millaisia johtajien ja henkilöstön osaamiseen liittyviä 

kehittämistarpeita niillä on. Lisäksi tulokset antavat tarkempaa tietoa esimerkiksi 

eläköitymiseen, henkilöstön koulutustarpeisiin, täydennys- ja lisäkoulutustoiveisiin sekä 

asiantuntijoiden alalla pysymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyen.   
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3 KIRKON VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN NÄKEMYKSIÄ ALAN 

REKRYTOINTITARPEISTA JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TARPEISTA  

 

 

Tulokset on esitetty siten, että jokaisen kysymyksen kohdalla esitetään ensin tulokset 

vuoden 2021 kyselystä ja heti sen perään vuoden 2022 kyselystä. Näin kahden eri vuoden 

tuloksia voi verrata keskenään teema kerrallaan. Mikäli kuvion tulkintaa on täytynyt 

sanallisesti ohjata, se on tehty yleensä vuoden 2021 kyselyn tuloksia esitettäessä.  

 

3.1.Taustatiedot  

 

Taustatietoina selvitettiin kyselyyn vastanneiden tehtävänimikkeitä ja koulutusta sekä 

seurakunnan henkilöstörakennetta varhaiskasvatuksen osalta.  

2021: Vastaajien tehtävänimikkeet (kuvio 1)  

 

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden tehtävänimikkeet (Kysely 2021, n=21) 

2022: Vastaajien tehtävänimikkeet (kuvio 2)  

 

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden tehtävänimikkeet (Kysely 2022, n=20) 
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2021: Vastaajien koulutukset (kuvio 3) 

 

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden koulutukset (Kysely 2021, n=21) 

 

2022: Vastaajien koulutukset (kuvio 4) 

 

Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden koulutukset (Kysely 2022, n=20) 
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3.2 Henkilöstörakenne kirkon varhaiskasvatuksessa  
 

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien varhaiskasvatustoiminnassa työskentelee eri 

henkilöstöryhmiä: lastenohjaajia, varhaiskasvatuksen ohjaajia ja henkilöstöä muilla 

tehtävänimikkeillä. Kartoituksella selvitettiin Pohjois-Pohjanmaalla työskentelevien 

kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaisten jakautumista henkilöstöryhmittäin sekä 

miesten osuutta varhaiskasvatushenkilöstöstä ja jakautumista henkilöstöryhmittäin.  

2021: Kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (kuvio 5)  

Vastaajia pyydettiin merkitsemään, kuinka monta kuhunkin henkilöstöryhmään kuuluvaa 

työntekijää omassa seurakunnassa vastaushetkellä työskentelee, sekä se, kuinka monta 

heistä on naisia tai miehiä (tai muita). Muu varhaiskasvatushenkilöstö koostui eri 

tehtävänimikkeillä työskentelevistä ammattilaisista. Tällöin nimikkeenä oli muun muassa 

perhetoiminnan tai perhetyön ohjaaja, varhaiskasvatuksen pappi tai pastori, lapsi ja 

perhetyön diakoni sekä kerho-ohjaaja ja -apulainen. 

 

Kuvio 5. Kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (Kysely 2021, n=21) 

2022: Kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (kuvio 6)  

Muu varhaiskasvatushenkilöstö koostui eri tehtävänimikkeillä työskentelevistä 

ammattilaisista, kuten perhetoiminnan ohjaaja, varhaiskasvatuksen lähiesimies ja 

varhaiskasvatuksen pappi tai pastori.  

 

Kuvio 6. Kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (Kysely 2022, n=20) 
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2021: Miesten osuus seurakuntien varhaiskasvatushenkilöstöstä ja jakautuminen 

henkilöstöryhmittäin (kuvio 7 ja 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022: Miesten osuus seurakuntien varhaiskasvatushenkilöstöstä ja jakautuminen 

henkilöstöryhmittäin (kuvio 9 ja 10)  
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Kuvio 7. Miesten osuus kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstöstä 

(Kysely 2021, n=21)   

Kuvio 8. Kirkon varhaiskasvatuksessa 

työskentelevät miehet henkilöstöryhmittäin 

(Kysely 2021, n=21) 
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Kuvio 9. Miesten osuus kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstöstä 

(Kysely 2022, n=19)   

Kuvio 10. Kirkon varhaiskasvatuksessa 

työskentelevät miehet henkilöstöryhmittäin 

(Kysely 2022, n=19) 
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2021: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön moninaiset tutkintonimikkeet (kuvio 11) 

Seurakuntien varhaiskasvatushenkilöstöllä on moninaisia koulutustaustoja ja 

tutkintonimikkeitä. Vastaajat arvioivat seurakuntansa varhaiskasvatushenkilöstöön 

kuuluvien tutkintoja. Jokin muu tutkinto (9 %) tarkoitti vastausten mukaan esimerkiksi 

teologian maisterin tutkintoa, sosionomi-diakonin tutkintoa, lapsityönohjaajan 

erikoistumiskoulutusta sekä kurssimuotoista lastenohjaajan koulutusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön tutkintonimikkeet (Kysely 2021, n=21)  
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2022: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön moninaiset tutkintonimikkeet (kuvio 12) 

Jokin muu tutkinto (19 %) tarkoitti vastauksissa esimerkiksi teologian maisterin tutkintoa, 

kurssimuotoista lastenohjaajan koulutusta, lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutusta ja 

kanttorin tutkintoa. 

 

 

 

Kuvio 12. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön tutkintonimikkeet (Kysely 2022, n=18)  
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3.3 Ennusteet henkilöstön eläköitymisestä ja koulutetun työvoiman 

tarpeesta  

 

Kyselyyn vastanneet arvioivat henkilöstöryhmittäin seurakuntansa 

varhaiskasvatushenkilöstön määrällisiä muutoksia vuoteen 2030 mennessä ja 

eläköitymistä vuoteen 2025 mennessä. Vastauksissa jokaista henkilöstöryhmää 

tarkasteltiin erikseen.   

2021: Arviot varhaiskasvatushenkilöstön määrällisistä muutoksista 

henkilöstöryhmittäin vuoteen 2030 mennessä (Kuvio 13)  

Jokainen vastaaja arvioi erikseen eri henkilöstöryhmien (lastenohjaajat, 

varhaiskasvatuksen ohjaajat, muu varhaiskasvatushenkilöstö) määrällisiä muutoksia. 

Esimerkiksi: 76 prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että lastenohjaajien määrä vähenee 

ja 19 prosenttia vastaajista arvioi määrän pysyvän ennallaan. Yksikään vastaaja ei 

arvioinut lastenohjaajien määrän kasvavan. Viisi prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että 

määrä tulee pysymään ennallaan vuoteen 2030 mennessä.  

Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitettiin tässä erityisesti perhetoiminnan 

ohjaajia ja pappeja, joiden työalana on (varhais)kasvatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot henkilöstöryhmien määrällisistä 

muutoksista vuoteen 2030 mennessä (Kysely 2021, n=21)  
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2022: Arviot varhaiskasvatushenkilöstön määrällisistä muutoksista 

henkilöstöryhmittäin vuoteen 2030 mennessä (Kuvio 14)  

Jokainen vastaaja arvioi erikseen eri henkilöstöryhmien (lastenohjaajat, 

varhaiskasvatuksen ohjaajat, muu varhaiskasvatushenkilöstö) määrällisiä muutoksia.  

Vuoden 2021 tuloksista poiketen muun varhaiskasvatushenkilöstön määrän arvioitiin 

ennemmin vähenevän kuin kasvavan. Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitettiin 

muun muassa perhetoiminnan ohjaajia, pappeja ja pastoreita sekä lähiesihenkilöitä. 

 

          

Kuvio 14. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot henkilöstöryhmien määrällisistä 

muutoksista vuoteen 2030 mennessä (Kysely 2022, n=20)  
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2021: Ennuste kirkon varhaiskasvatushenkilöstön eläköitymisestä vuoteen 2025 

mennessä (kuvio 15) 

Vastaajat arvioivat henkilöstöryhmittäin, kuinka monta työntekijää omasta seurakunnasta 

eläköityy vuoteen 2025 mennessä. Kuviosta näkyy, kuinka monta henkilöä vastaajien 

yhteenlasketun arvion mukaan kustakin henkilöstöryhmästä tulee eläköitymään.  

 

Kuvio 15. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön yhteenlaskettu lukumääräinen arvio 

eläköityvistä työntekijöistä henkilöstöryhmittäin vuoteen 2025 mennessä (Kysely 2021, 

n=21)  

 

2022: Ennuste kirkon varhaiskasvatushenkilöstön eläköitymisestä vuoteen 2025 

mennessä (kuvio 16) 

 

Kuvio 16. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön yhteenlaskettu lukumääräinen arvio 

eläköityvistä työntekijöistä henkilöstöryhmittäin vuoteen 2025 mennessä (Kysely 2022, 

n=19)  
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3.4 Avointen tehtävien rekrytointiprosessi 

 

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointeja tarkasteltiin kyselyssä monipuolisesti. 

Vastaajat arvioivat muun muassa seurakuntansa rekrytointeja viimeisen vuoden aikana, 

avoimeen tehtävään hakevien kelpoisuutta, seurakuntaharjoitteluiden merkitystä 

rekrytoinnissa sekä rekrytoinnin haasteita ja keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden 

helpottamiseksi.  

2021: Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytoiminen seurakunnassa viimeisen 

vuoden aikana (kuvio 17) 

Vastaajat arvioivat, onko omassa seurakunnassa rekrytoitu varhaiskasvatushenkilöstöä 

viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2021 ja 2022 tulokset mukailevat toisiaan.  

 

Kuvio 17. Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointi viimeisen vuoden aikana (Kysely 2021, 

n=21)  

2022: Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytoiminen seurakunnassa viimeisen 

vuoden aikana (kuvio 18) 

 

Kuvio 18. Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointi viimeisen vuoden aikana. (Kysely 2022, 

n=20)  



 
 

17 
 

2021: Arviot kelpoisuuden omaavista hakijoista viimeisen vuoden aikana avoinna 

olleisiin tehtäviin (kuvio 19)  

Vastaajat arvioivat seurakunnassaan tehtyjä rekrytointeja viimeisen vuoden aikana siitä 

näkökulmasta, miten usein avoinna olevaan tehtävään oli hakenut kelpoisuuden omaava 

hakija. Arviot annettiin henkilöstöryhmittäin. Esimerkiksi: 25 prosenttia kaikista 

vastaajista arvioi, että lastenohjaajan tehtävään ei hakenut koskaan kelpoisuuden 

omaavaa hakijaa viimeisen vuoden aikana. Kymmenen prosenttia kaikista vastaajista 

arvioi, että tehtävään haki vain harvoin kelpoisuuden omaava hakija, kun taas 20 

prosenttia vastaajista arvioi, ettei rekrytointeja viimeisen vuoden aikana ollut tehty. 

Vastaajista 30 prosenttia arvioi, että avoinna olevaan lastenohjaajan tehtävään oli useasti 

hakenut kelpoisuuden omaava hakija, ja 15 prosenttia puolestaan arvioi, että hakijana oli 

ollut aina kelpoisuuden omaava henkilö.   

Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitettiin tässä erityisesti perhetoiminnan 

ohjaajia ja pappeja, joiden työalana on (varhais)kasvatus. 

 

 

Kuvio 19. Arvio seurakunnissa viimeisen vuoden aikana tehdyistä rekrytoinneista. Miten 

usein avoinna olevaan tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija? (Kysely 2021, 

n=21) 
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2022: Arviot kelpoisuuden omaavista hakijoista viimeisen vuoden aikana avoinna 

olleisiin tehtäviin (kuvio 20)  

Edellisen vuoden tuloksiin verrattuna huomioitavaa on, että lastenohjaajien kohdalla 

arviot kelpoisuuden omaavista hakijoista painottuvat voimakkaammin ei koskaan tai 

harvoin -arvioihin.  

Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitettiin tässä muun muassa perhetoiminnan 

ohjaajia, pappia, lähiesihenkilöä tai perhetyöntekijää. 

 

 

Kuvio 20. Arvio seurakunnissa viimeisen vuoden aikana tehdyistä rekrytoinneista. Miten 

usein avoinna olevaan tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija? (Kysely 2022, 

n=20) 
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2021: Seurakuntaharjoitteluiden merkitys varhaiskasvatushenkilöstöä 

rekrytoitaessa (kuvio 21)  

Sekä vuoden 2021 että vuoden 2022 kyselyiden tuloksista ilmenee, että 

seurakuntaharjoitteluilla on melko paljon tai erittäin paljon merkitystä 

varhaiskasvatushenkilöstöä rekrytoitaessa.   

 

Kuvio 21. Opiskelijoiden seurakuntaharjoitteluiden merkitys suhteessa uuden 

varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointeihin (Kysely 2021, n=21) 

2022: Seurakuntaharjoitteluiden merkitys varhaiskasvatushenkilöstöä 

rekrytoitaessa (kuvio 22)  

 

Kuvio 22. Opiskelijoiden seurakuntaharjoitteluiden merkitys suhteessa uuden 

varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointeihin (Kysely 2022, n=20) 
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2021: Haasteet seurakunnan varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoinnissa  

Mahdollisimman monipuolisen käsityksen luomiseksi rekrytoinnin haasteet esitetään 

suorina lainauksina aineistosta. Kaikkia vastauksia ei kuitenkaan ole kuvattu, mikäli 

jotkut vastaukset olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Vastaajia kysymykseen oli 16.  

Tulosten perusteella haasteet liittyivät pääosin siihen, että avoinna oleviin paikkoihin ei 

ole kelpoisia hakijoita, sijaisuuksiin on haastava saada työntekijöitä, uutta henkilöstöä ei 

rekrytoida ja taloudelliset haasteet vaikeuttavat rekrytointeja.  

 

”Pätevyys, ei ymmärretä lastenohjaajan koulutuksen osaamista.” 

”Päteviä varhaiskasvatuksen ohjaajia ei ole hakenut. Haut tapahtuvat aina vain 

puoleksi vuodeksi kerrallaan, vaikka tiedetään, että tarve on koko vuodelle - - ja 

usein lyhyet virkasuhteet ei houkuttele "parhaimpia" hakemaan, vaan he menevät 

päiväkodille tms. koska siellä tarjotaan pidempiä suhteita. Myöskään jos esimies ei 

ole pätevä (sijainen, ei kirkollista koulutusta tai kokemusta kirkon töistä), miten hän 

voi päättää sopivista työntekijöistä kirkon töihin?” 

”Kun seurakunnan osuus pakollisena osana lastenohjaajan tutkintoa poistui, on 

harjoittelijoiden määrä vähentynyt. Ei kuitenkaan onneksi niin paljon kuin 

pelkäsimme. Haasteena on se, että lastenohjaajien vakansseja vähennetään ja 

toisaalta miettii, onko tulevaisuudessa hakijoita kirkon alalle silloin, kun paikkoja 

laitetaan auki.” 

”Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei olla saatu työntekijää. Pidempiin sijaisuuksiin tai 

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin on ollut kelpoisuuden omaavia hakijoita.” 

”Musiikkipainotteisen lastenohjaajan työhön on ollut vaikea löytää sekä sijaisia että 

vakituista työntekijää.” 

”Sijaisuuksiin ei ole ollut kiinnostusta. Työ on hyvin raskasta ja laaja-alaista” 

”Ei ole ollut paikkoja auki. Sijaisuuksiin käytetään omaa henkilökuntaa, esim. 

siivoojaa tai kanttoria.” 

”Ei ole useita hakijoita.” 

”Seurakunnassamme ei ole rekrytoitu varhaiskasvatuksen henkilöitä viime vuosina. 

Tarvetta olisi lisätä henkilökuntaa, jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja tekijöitä olisi 

tarpeeksi töihin nähden.” 

”Ei ilmeisesti ole aikeita ottaa uutta henkilöstöä.” 

“Säästötoimenpiteet” 

“Taloudelliset haasteet” 
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2022: Haasteet seurakunnan varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoinnissa  

Rekrytoinnin haasteet esitetään suorina lainauksina aineistosta. Kaikkia vastauksia ei ole 

kuvattu, jos vastaukset olivat keskenään hyvin samankaltaiset. Vastaajia oli 16.  

Haasteet mukailivat vuoden 2021 tuloksia: avoinna oleviin paikkoihin ei ole kelpoisia 

hakijoita, sijaisuuksiin on haastava saada työntekijöitä, uutta henkilöstöä ei rekrytoida, ja 

taloudelliset haasteet vaikeuttavat rekrytointeja. Lisäksi esille nousi kysymys 

seurakunnan varhaiskasvatustyön vetovoimaisuudessa.  

”Päteviä hakijoita on ollut, mutta osa paikoista jäi täyttämättä, kun pätevät hakijat 

loppuivat.” 

”Hakemuksia tuli mukavasti, ja iso osa hakijoista olisi halunnut opiskella 

oppisopimuksella pätevyyden. Tuolloin palkattiin yksi oppisopimuksella opiskeleva 

lastenohjaaja, sillä päteviä ei ollut tarpeeksi saatavilla.” 

”Ei ole vaadittavaa koulutusta.” 

”Vaikea saada useampi koulutuksen omaava hakija samaan rekrytointiin.” 

”Sopivia henkilöitä ei tahdo löytyä millään eikä sitoutuneisuutta ja pysyvyyttä 

tehtävissä. Sijaiset ovat usein peruneet viime hetkellä tulonsa. Tarjotut tuntimäärät 

(osa-aikatyö, satunnaiset päivät) voivat olla myös työntekijöille hankalia ottaa 

vastaan.” 

”Hakijoiden määrä vähenee, sijaisia vaikea saada. Työntekijät kuormittuneet vajeen 

ja poissaolojen takia.” 

”Suuria haasteita; Tällä hetkellä kuudesta lastenohjaajan toimesta neljä on 

täytettynä - -. Sijaisia ei ole saatu.” 

”Ei ole ollut rekrytointeja, vaikka ainakin sijaisille olisi kova tarve”. 

”Meillä ei ole rekrytoitu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Meidän toimintaamme on 

pienennetty, eli tilat ovat vähentyneet ja henkilöstöä ei ole palkattu lisää, kun entiset 

ovat jääneet eläkkeelle tai vaihtaneet työpaikkaa.” 

”Tulevaisuus on epävarmaa, työalalle ei nähdä tarvetta palkata pois lähtevien tilalle 

uusia vaan ne tehtävät lakkaavat lastenohjaajan esim. irtisanouduttua.” 

”Varhaiskasvatuksen henkilöstöä vähennetään jatkuvasti. Joudumme miettimään 

tarkkaan, onko vähillä resursseilla toimivampi palkata lastenohjaaja, jonka työtä 

määrittää vahvasti työaika vai perhetoiminnan ohjaajia, joilla on mahdollisuudet 

joustavaan työntekoon. Varhaiskasvatuksen työ vaatii entistä enemmän 

samankaltaista toimintakulttuuria kuin esim. nuorisokasvatus ja diakonia. 

Lastenohjaaja opiskelijoita on vähemmän kuin ennen, koska seurakunnan osuus 

muuttui koulutuksessa vapaasti valittavaksi. Myös hakijoita uusiin toimiin ja 

virkoihin on aika vähän.” 

”Säästötavoitteet heikentävät” 

”Onko enää halukkaita tulossa seurakunnan varhaiskasvatukseen?” 
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2021: Rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi käytettyjä menetelmiä 

(kuvio 23) 

Vastauksissa mainittiin yhteensä 17 kertaa jokin menetelmä tai väline, jota on käytetty 

rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kuviosta näkee, kuinka monta kertaa 

kukin menetelmä/väline on mainittu. Eniten mainintoja sai harjoittelijoiden 

rekrytoiminen. Muut menetelmät/välineet -kategoriaan kuului muun muassa sisäinen ja 

yleinen haku.  

”Harjoittelijat on koettu todella hyväksi asiaksi. Pääsääntöisesti opiskelijoiden 

kokemukset harjoittelun jälkeen ovat olleet positiivisesti yllättyneitä ja kiinnostus 

seurakuntatyöhön on syttynyt varsinkin heillä, jotka kokevat, etteivät yllä tai halua 

yliopistotason koulutukseen, mutta omaavat tietoa ja taitoa toimia pedagogisesti 

vastuullisessa lastenohjaajan tehtävässä. Rekryä helpottaa harjoittelijoiden 

ottaminen, sillä meillä on sen kautta löydetty hyviä työntekijöitä sijaisuuksiin ja jopa 

pysyviin työ- ja virkasuhteisiin.” 

”Ei minkäänlaisia, koska henkilöitä ei palkata.” 

 

 

Kuvio 23. Seurakunnan varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoimisen helpottamiseksi ja 

nopeuttamiseksi käytettyjä menetelmiä/välineitä (Kysely 2021, n=15) 
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2022: Rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi käytettyjä menetelmiä 

(kuvio 24) 

Vastauksissa mainittiin yhteensä 19 kertaa jokin menetelmä tai väline, jota on käytetty 

rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kuviosta näkee, kuinka monta kertaa 

kukin menetelmä/väline on mainittu. Eniten mainintoja sai median tai sosiaalisen median 

hyödyntäminen rekrytoimisessa. Muut menetelmät/välineet olivat muun muassa 

työvoimapalveluiden ja julkisen haun käyttäminen rekrytoinnissa. 

Toisin kuin vuoden 2021 kyselyssä, harjoittelijoiden rekrytoiminen mainittiin vain 

kerran.  

”Lehti-ilmoitus, seurakunnan oma sosiaalinen media ja TE-palvelut.” 

”Ei ole panostettu tämän työalan henkilöstöön.” 

 

 

Kuvio 24. Seurakunnan varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoimisen helpottamiseksi ja 

nopeuttamiseksi käytettyjä menetelmiä/välineitä (Kysely 2022, n=15) 
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2021: Keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi (kuvio 25)  

Vastauksissa mainittiin yhteensä 11 kertaa jokin keino koulutetun työvoiman 

saatavuuden nopeuttamiseksi. Kuvioon on eritelty, kuinka monta kertaa kukin keino on 

mainittu. Sekä yhteistyön tiivistäminen koulutusorganisaatioiden kanssa että 

monipuolinen tiedottaminen ja markkinointi mainittiin molemmat neljä kertaa 

vastauksissa. Muut keinot olivat muun muassa palkkauksen parantaminen ja pidempien 

sijaisuuksien mahdollistaminen.  

”Seurakunnan työn tunnetuksi tekeminen oppilaitoksille, jotta opiskelijat osaavat 

hakeutua alalle myös seurakunnan varhaiskasvatuksen puolelle” 

”Pidemmät sijaisuudet, tiiviimpi yhteistyö kouluttavaan yksikköön (melko lähellä 

meitä). Ulospäin toimiva sometyö, jolloin työntekijät tietävät jo vähän mitä työtä 

yksikössä tehdään” 

 

 

Kuvio 25. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön ehdottamia keinoja koulutetun työvoiman 

saatavuuden nopeuttamiseksi (Kysely 2021, n=14) 

 

2022: Keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi (kuvio 26)  

Vuoden 2021 kyselyyn verrattuna erilaiset keinot koulutetun työvoiman saatavuuden 

nopeuttamiseksi näkyivät vastauksissa hieman monipuolisemmin. Vastauksissa 

mainittiin yhteensä 18 kertaa jokin keino. Kuviosta näkyy, kuinka monta kertaa kukin 

keino on mainittu.  

Selkeästi useimmin vastauksissa mainittiin yhteistyön tiivistäminen 

koulutusorganisaatioiden kanssa. Työn kehittäminen houkuttelevammaksi, monipuolinen 

tiedottaminen ja markkinointi sekä palkkauksen parantaminen mainittiin kukin kolme 

kertaa. Muita keinoja olivat muun muassa pitkäaikaiset, vakituiset työsuhteet ja 

sijaisrekisteri.   

”Harjoittelijoiden ottaminen tuo työtä tutuksi opiskelijoille ja viimeiset rekryt meillä 

onkin menneet niin, että hakijoissa ja myös valituissa on ollut entisiä harjoittelijoita, 
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jotka ovat yllättyneet ja tykästyneet seurakunnan varhaiskasvatuksen työhön. 

Tärkeää olisi siis päästä lisäämään työn tunnettavuutta oppilaitoksissa.” 

”Toimiva ja kutsuva ja nykyaikainen työyhteisö on erittäin tärkeä tekijä. Sen 

ymmärtäminen, että nuoremmilla sukupolvilla on erilaiset odotukset työelämää 

kohtaan kuin vanhemmilla. Johtajuus nykyaikaan, avoimuus tärkeää ja keskustelu 

asioista. Moni ei jaksa olla työpaikassa, jossa ei saa kehittää mitään vaan kaikki 

pitää tehdä aina samalla tavalla.” 

”Pitkäaikaiset, vakituiset työsuhteet ja kunnollinen palkkaus.” 

 

 

Kuvio 26. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön ehdottamia keinoja koulutetun työvoiman 

saatavuuden nopeuttamiseksi (Kysely 2022, n=16) 
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2021: Kelpoisuuden omaavan henkilön rekrytointi pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) 

sijaisuuksiin (kuvio 27)  

Vastaajat arvioivat, kuinka haastavaa tai helppoa on rekrytoida tehtävään kelpoisuuden 

omaava henkilö sijaisuuteen, jonka pituus on vähintään yhden viikon ja korkeintaan 

puolen vuoden mittainen. Arviot annettiin henkilöstöryhmittäin.  

Esimerkiksi: 33 prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että lastenohjaajan sijaiseksi on 

haastavaa rekrytoida henkilö, jolla on vaadittava kelpoisuus tehtävään. Toisaalta niin 

ikään 33 prosenttia arvioi, että sijaisuuteen on helppoa rekrytoida kelpoisuuden omaava 

henkilö. Vastaajista 24 prosenttia arvioi, ettei osaa sanoa, miten haastavaa tai helppoa 

rekrytointi on. Tämä johtunee siitä, että vastaajissa oli myös henkilöitä, jotka eivät vastaa 

seurakuntansa rekrytoinneista. Kymmenen prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että 

rekrytointitarvetta lastenohjaajan pidempiaikaisiin (1vko - 6kk) sijaisuuksiin ei 

ylipäätään ole.   

Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitetaan tässä perhetoiminnanohjaajaa, 

varhaiskasvatuksen lähiesihenkilöä, diakonia ja vastaavaa pappia. 

 

 

Kuvio 27. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot kelpoisuuden omaavan henkilön 

rekrytoinnista pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) sijaisuuksiin (Kysely 2021, n=21)  
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2022: Kelpoisuuden omaavan henkilön rekrytointi pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) 

sijaisuuksiin (kuvio 28)  

Vuoden 2022 tulokset poikkeavat hieman edellisen vuoden tuloksista. Merkille pantavaa 

on, että yksikään vastaajista ei arvioinut yhdenkään henkilöstöryhmän kohdalla 

kelpoisuuden omaavan henkilön rekrytointia sijaisuuteen helppona. Lisäksi vuoden 2021 

kyselyyn verrattuna huomattavasti suurempi osa, nyt 65 prosenttia vastaajista, arvioi, että 

lastenohjaajan pidempiaikaiseen sijaisuuteen on haastavaa rekrytoida henkilöä, jolla on 

kyseisen tehtävän edellyttämä kelpoisuus.   

Muulla varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitetaan tässä perhetoiminnanohjaajaa, 

lähiesihenkilöä ja perhetyöntekijää.   

 

 

Kuvio 28. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot kelpoisuuden omaavan henkilön 

rekrytoinnista pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) sijaisuuksiin (Kysely 2022, n=20)  
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2021: Sijaisten käyttö lastenohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (kuvio 29)  

Vastaajat arvioivat sijaisten käyttöä lastenohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana 

valitsemalla annetuista vaihtoehdoista ne, joita sijaisena oli viimeisen vuoden aikana 

käytetty. Vastaaja saattoi valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tulosten prosentit 

kertovat, kuinka suuri osa on valinnut kunkin vaihtoehdon (5 % = 1 vastaaja). Suurin osa 

eli 52 prosenttia (=11 vastaajaa) vastaajista oli sitä mieltä, että lastenohjaajan sijaisena oli 

viimeisen vuoden aikana käytetty henkilöä, jolla on lapsi- ja perhetyön perustutkinto 

(lastenohjaaja). 

Muulla henkilöstöllä tarkoitetaan tässä muun muassa sosionomi-diakonia, lasten ja 

nuorten erityisohjaajan tutkinnon omaavaa henkilöä, virikeohjaajaa, siivoojaa, kanttoria 

sekä alalle kouluttautumatonta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 29. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot sijaisten käytöstä kirkon lastenohjaajan 

tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2021, n=21) 
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2022: Sijaisten käyttö lastenohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (kuvio 30)  

Tulosten prosentit kertovat, kuinka suuri osa vastaajista on valinnut kunkin vaihtoehdon 

(tässä 6 % = 1 vastaaja). Vuoden 2022 kyselyn tulokset mukailevat vuoden 2021 tuloksia. 

Suurin osa eli 56 prosenttia (=10 vastaajaa) vastaajista ilmoitti, että lastenohjaajan 

sijaisena oli viimeisen vuoden aikana käytetty henkilöä, jolla on lapsi- ja perhetyön 

perustutkinto (lastenohjaaja). 

Muulla henkilöstöllä tarkoitetaan tässä muun muassa siivoojaa, perhepäivähoitajaa, talon 

sisäisesti siirrettyä toista lastenohjaajaa tai peruttua toimintaa, ruokahuollon edustajaa ja 

nuorisotyönohjaajaa.  

 

 

Kuvio 30. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot sijaisten käytöstä kirkon lastenohjaajan 

tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2022, n=18) 
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2021: Sijaisten käyttö varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden 

aikana (kuvio 31)  

Vastaajat arvioivat sijaisten käyttöä myös varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä 

viimeisen vuoden aikana valitsemalla annetuista vaihtoehdoista ne, joita sijaisena oli 

viimeisen vuoden aikana käytetty. Vastaaja saattoi jälleen valita useamman kuin yhden 

vaihtoehdon. Tulosten prosentit kertovat, kuinka suuri osa vastaajista on valinnut kunkin 

vaihtoehdon (5 % = 1 vastaaja). Selkeästi suurin osa, 81 prosenttia (=17 vastaajaa) 

vastaajista arvioi, että sijaistarvetta varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävään ei ole.  

 

Kuvio 31. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot sijaisten käytöstä kirkon 

varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2021, n=21) 
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2022: Sijaisten käyttö varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden 

aikana (kuvio 32)  

Vuoden 2022 tulokset eivät suuresti poikkea vuoden 2021 tuloksista. Selvästi suurin osa, 

83 prosenttia (=15 vastaajaa) vastaajista arvioi, että varhaiskasvatuksen ohjaajan 

tehtävään ei ole sijaistarvetta.  

 

Kuvio 32. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön arviot sijaisten käytöstä kirkon 

varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2022, n=18) 
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2021: Henkilöstövuokrausta välittävien yritysten ja jatkuvan haun käyttäminen 

kirkon varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoinnissa (kuviot 33–34) 

Yksikään vastaajien edustama seurakunta ei käyttänyt henkilöstövuokrausta välittäviä 

yrityksiä sijaisten rekrytoinnissa. Jatkuvaa hakua käytti yksi (= 5 %) vastaajien edustama 

seurakunta.   

 

 

 

2022: Henkilöstövuokrausta välittävien yritysten ja jatkuvan haun käyttäminen 

kirkon varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoinnissa (kuviot 35–36) 

Vuoden 2022 tulokset eivät poikkea vuoden 2021 tuloksista. Jatkuvaa hakua käytti yksi 

(= 5 %) vastaajien edustama seurakunta, koska ”jopa toimintoja on jouduttu perumaan 

sijaisten pulan takia.” 

 

 

 

Kuvio 33. Henkilöstövuokrausta välittävien 

yritysten käyttäminen sijaisten rekrytoinnissa 

(Kysely 2021, n=21) 

Kuvio 34. Jatkuvan haun käyttäminen 

rekrytoinnissa (Kysely 2021, n=21) 

Kuvio 35. Henkilöstövuokrausta välittävien 

yritysten käyttäminen sijaisten rekrytoinnissa 

(Kysely 2022, n=20) 

Kuvio 36. Jatkuvan haun käyttäminen 

rekrytoinnissa (Kysely 2022, n=20) 
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3.5 Henkilöstön osaamisen täydentäminen 

 

Työvoima- ja rekrytointitarpeiden ohella kartoituksen tarkoituksena oli tunnistaa kirkon 

varhaiskasvatuksen keskeisiä henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita ja 

toiveita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.  

2021: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve (kuvio 37)  

Vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi osaamisen aluetta, joille he näkivät suurimman 

tarpeen varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Kuviossa näkyvät arvot 

kertovat, kuinka monta kertaa yhteensä kukin osaamisen alue valittiin.  

Eniten eli kymmenen vastaajaa valitsi Tiimityöhön liittyvä osaaminen: Ryhmätyötaidot, 

kommunikaatio ja vuorovaikutus -osaamisen alueen. Lisäksi Perhetyön menetelmiin 

liittyvä osaaminen (9 valintaa) ja Varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (8 

valintaa) -osaamisen alueisiin kohdistui muita enemmän valintoja.  

 

 

Kuva 37. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve (Kysely 2021, 

n=21) 
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2022: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve (kuvio 38)  

Kuviossa näkyvät arvot kertovat, kuinka monta kertaa yhteensä kukin osaamisen alue 

valittiin. Tulokset poikkeavat hieman vuoden 2021 tuloksista. Kolmetoista vastaajaa 

valitsi Perhetyön menetelmiin liittyvän osaamisen alueeksi, jossa kokivat 

varhaiskasvatushenkilöstön tarvitsevan osaamisen vahvistamista. Moni-alaiseen 

verkosto-osaamiseen kohdistui kaikkiaan kymmenen valintaa.   

 

 

Kuva 38. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve (Kysely 2022, 

n=20) 
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3.6 Tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve ja lisäkoulutustoiveet 

 

Kartoituksen myötä koulutusorganisaatiot saavat arvokasta tietoa liittyen työelämän 

koulutustarpeisiin ja -toiveisiin. Koulutusorganisaatioille esitettiin toiveita liittyen 

tutkinnon täydentämiseen ja lisäkoulutukseen.  

2021: Tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve (kuvio 39)  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan tutkinnon täydentämiseen liittyvää koulutustarvetta 

oman seurakuntansa varhaiskasvatushenkilöstössä. Vastaaja valitsi annetuista 

koulutusvaihtoehdoista ne, joiden arvioi olevan vastaushetkellä ajankohtaisia. Kuviossa 

näkyy, kuinka monta vastaajaa arvioi kullekin koulutukselle olevan omassa 

seurakunnassaan tarvetta. Esimerkiksi: Kaikkiaan seitsemän vastaajaa arvioi, että 

varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden tuottavalle koulutukselle on omassa 

seurakunnassa koulutustarvetta.  

Vastauksissa ”Jokin muu” tarkoitti perhetyöntekijän koulutusta.  

 

 

Kuvio 39. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön tutkinnon täydentämiseen liittyvä 

koulutustarve (Kysely 2021, n=11) 
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2022: Tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve (kuvio 40)  

Vuoden 2022 tulokset myötäilevät vuoden 2021 tuloksia: Eniten tarvetta koetaan olevan 

varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden tuottavalle koulutukselle. Kaikista vastaajista 

viisi valitsi kyseisen vaihtoehdon.   

Vastauksissa ”Jokin muu” tarkoitti lapsi- ja perhetyön perustutkintoa.   

 

 

Kuvio 40. Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön tutkinnon täydentämiseen liittyvä 

koulutustarve (Kysely 2022, n=8) 
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2021: Koulutusorganisaatioille esitetyt lisäkoulutustoiveet   

Kirkon varhaiskasvatushenkilöstöltä kysyttiin, millaista lisäkoulutusta he toivoisivat 

ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulujen järjestävän. Koulutusorganisaatioille 

esitetyt lisäkoulutustoiveet esitetään suorina lainauksina aineistosta. Vastaajia 

kysymykseen oli 12.  

Lisäkoulutustoiveet olivat moninaisia, mutta joitakin teemoja aineistosta voi nostaa esille. 

Näitä ovat: varhaiskasvatusosaamisen päivittämiseen liittyvä koulutus, 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja pedagogiseen dokumentointiin liittyvä koulutus, 

perhetyöhön liittyvä koulutus sekä tiimityöhön ja verkosto-osaamiseen liittyvä koulutus.  

 

”Nykyaikaisiin menetelmiin ja varhaiskasvatuksen pedagogiseen dokumentointiin 

liittyvän osaamisen vahvistaminen.” 

“Perhetyöhön ja pikkulapsityöhön.” 

”Uuden vasun hyödyntäminen kirkon työssä, uusien näkökulmien saaminen 

päiväkoteihin järjestettäviin pyhäkoulu/pikkukirkko hetkiin (toiminnallisuus, 

monipuolisuus, missä korissa toimitaan) ja perhetoiminnan laajentaminen 

(tapahtumien sisällöt).” 

”Lasten havainnointiin ja johtavan henkilön varhaiskasvatuspedagogiikkaan.” 

“Monialaista verkostokoulutusta” 

”Ajan hermolla pysymiseen tähtääviä koulutuksia, sillä monien peruskoulutus on 

vuosien takaa.” 

”Yhden päivän kurssi johonkin aiheeseen liittyen lastenohjaajille (esim. 

pedagogiikkaan liittyvä). Varhaiskasvatuksen ohjaajille useamman kerran 

kokonaisuus esim. varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyen tai tiimityön 

kehittämiseen liittyen.” 

”Esim. yllä olevien aiheiden koulutusta.” (viittaus edelliseen kysymykseen)  

”Uusimpia tutkimuksia käsittelevää koulutusta.” 

“Lääkehoito” 

”Digitekniikan osaamiseen perehtymistä ja pedagogisten tietotaitojen osaamista. 

Yhteistyötaidot.” 

”Ennalta ehkäisevää, matalan kynnyksen perhetyötä.”   
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2022: Koulutusorganisaatioille esitetyt lisäkoulutustoiveet   

Koulutusorganisaatioille esitetyt lisäkoulutustoiveet esitetään suorina lainauksina 

aineistosta. Vastaajia kysymykseen oli 11.  

Lisäkoulutustoiveista nousi esille osin samoja teemoja kuin vuoden 2021 kyselyssä. Näitä 

olivat varhaiskasvatusosaamisen päivittämiseen liittyvä koulutus, varhaiskasvatuksen 

pedagogiikkaan liittyvä koulutus ja perhetyöhön/-toimintaan liittyvä koulutus. Lisäksi 

vastauksissa toivottiin koulutusta liittyen erityistä tukea tarvitsevien tai haastavasti 

käyttäytyvien lasten kanssa työskentelyyn.  

”Perheiden ja parisuhteen tukemiseen liittyvää koulutusta, sillä työn painopiste on 

koko ajan enemmän perhetoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.”  

”Alle kolmevuotiaiden pedagogiikka sillä yhä enemmän päiväkerhotyön säilyminen 

edellyttää sitä, että olemme valmiita ottamaan toimintaan mukaan pienempiä 

lapsia isompien (viisivuotiaat) siirryttyä entistä useammin päivähoidon piiriin.” 

”Polkukoulutus olisi todella ajankohtainen ja erittäin hyvä koulutus. Miten 

voisimme tehdä yhteistyötä eri työalojen kanssa ja hyödyntää kunkin alan 

ammattitaitoa?” 

”Seurakunnan varhaiskasvatuskerhojen teemoja ja suuntautumisia.” 

”Tunnetaidot” 

”Haastavat lapset ryhmässä, seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan 

tulevaisuuden askeleet (jatkuva muutos, työntekotapojen muuttuminen, toiminnan 

tarve ilta- ja tapahtumapainotteisesti).” 

”Katso edellä” (viittaus aiempaan kysymykseen) 

”Perinteistä kalvosulkeisia. Oikeaa opettamista tiedon jakoa. Ei ryhmätöitä.” 

”En ole seurannut mitä he voisivat tarjota meille. Uskon että varhaiskasvatuksessa 

on aina jotain uutta näkökulmaa ottaa askeleita huomiseen.” 

”Työhyvinvointiin” 

”Erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen ja palveluiden saatavuus.” 

 

 

  



 
 

39 
 

3.7 Johtamisosaamisen kehittäminen 

 

Johtamisella on merkittävä rooli kirkon varhaiskasvatustyössä. Kartoituksen avulla 

pyrittiin selvittämään, millaisia johtamisosaamiseen ja sen kehittämiseen liittyviä tarpeita 

kirkon varhaiskasvatushenkilöstö tunnistaa lähitulevaisuudessa olevan.  

2021: Johtamisen kehittäminen seuraavan viiden vuoden aikana  

Vastaajilta kysyttiin, minkälaista johtamisosaamista he ennakoivat seurakunnassaan 

tarvittavan lähitulevaisuudessa eli seuraavan viiden vuoden aikana. Tulokset esitetään 

suorina lainauksina aineistosta. Vastausten ollessa hyvin samankaltaisia, ei kaikkia 

vastauksia esitetä. Vastaajia kysymykseen oli 13.   

Vastauksista voidaan erotella neljä keskeistä teemaa: erilaisten tiimien ja verkostojen 

johtamiseen liittyvä osaaminen, muutosjohtamiseen liittyvä osaaminen, pedagogiseen 

johtamiseen liittyvä osaaminen ja henkilöstöjohtamiseen liittyvä osaaminen. 

Pedagogiseen johtamiseen liittyvä osaaminen sisälsi vastausten perusteella ylipäänsä 

ymmärryksen varhaiskasvatuksesta työalana. 

”Entistä itsenäisemmän tiimin johtamisen osaaminen, muutosjohtamisen osaaminen 

sekä ikääntyvän henkilöstön johtaminen.” 

”Lähiesimiehenä tällä hetkellä teologi, jolla ei vakan koulutuspohjaa eikä näin ollen 

juurikaan ymmärrystä työalalle. Koulutustarve suhteellisen suuri siis kaikin puolin.” 

”Oman työn johtamista. Työtahti tiuhentuu ja työajat tulevat muuttumaan iltaan, 

miten priorisoida omaa työtä?” 

”Varhaiskasvatuksen ammattilainen eikä teologi. Lastenohjaajat tarvitsevat myös 

teologista tukea, mutta enemmän pedagogista.” 

”Pedagogista osaamista, sellaista että varhaiskasvatuksen termit ja niiden merkitys 

olisi hallussa.”  

”Monialaisten tiimien johtaminen.” 

”Muutosjohtaminen, verkostoituminen, moniammatillisuus.” 

”Varhaiskasvatuksen ohjaajan eläköityminen ja uuden löytäminen alkaa tulla 

ajankohtaiseksi.” 

”Hallinnallinen osaaminen” 

”Kasvatustyötä ei juurikaan johdeta ylhäältä päin, ei ole lähiesihenkilöä.” 

”Tulevaisuuden näkymien ennakointia ja lapsi- ja perhetyön sekä myöskin 

nuorisotyön nostamista seurakuntia vahvistavana tekijänä. Ei riitä, että eletään 

tässä hetkessä, vaan täytyy olla hereillä siitä, miten tämän päivän toiminta ja siihen 

panostaminen vaikuttaa tulevaisuuteen. Tällä menolla kirkolta loppuu jäsenet ennen 

aikojaan. Työ ei tuota tulosta, jos lapsiin, nuoriin ja perheisiin ei satsata.”  
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”Arvostavan ja myönteisen ilmapiirin kehittäminen.” 

2022: Johtamisen kehittäminen seuraavan viiden vuoden aikana  

Johtamisosaamisen kehittämisen ennakointiin liittyvät tulokset esitetään suorina 

lainauksina aineistosta. Vastaajia kysymykseen oli 14.  

Vastauksista nousi selkeimmin esille pedagogiseen johtamiseen liittyvä osaaminen, joka 

piti sisällään ymmärryksen varhaiskasvatuksesta työalana. Lisäksi selkeästi erottuva 

teema oli henkilöstöjohtaminen, joka sisälsi esimerkiksi vuorovaikutus- ja 

kohtaamisosaamisen.  

”Johtaminen muuttuu varmasti, kun varhaiskasvatuksen nyt suhteellisen ikääntyvä 

väestö siirtyy eläkkeelle ja johdettavaksi tulee nuorta sukupolvea. Perhetoiminnan 

ja verkostoituvan toiminnan johtaminen.” 

”Varhaiskasvatuksen lähiesimiehellä pitäisi olla jonkinlainen kasvatuksen puolen 

pedagoginen osaaminen hallussa, jotta voisi tukea tiimiläistensä työtä.” 

”Varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista.” 

”Keskustelevampaa ja kokemusta kuulevaa.” 

”Johtaminen muutoksessa, toiminnan organisointi tarvetta vastaavaksi, 

päiväkerhotyön hiipuminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, toivon 

ylläpitäminen/tsemppaus.” 

”Tarvittaisiin lisää empatiaa ja ymmärrystä, mutta myös selkärankaa seisoa omien 

päätösten takana.” 

”Eri työalojen arvostamista. Luottamista työntekijöihin, joustavuutta. 

Käytännönläheinen.” 

”Eri työalojen arvostamista, luottamista työntekijöihin, joustavuutta ja 

käytännönläheisyyttä.” 

”Uudet tilanteet, esim. työnkuvan muutokset ovat haastavia tilanteita.” 

”Tasapuolista työntekemistä koko yhtymässä.” 

”Verkostotyö, työhyvinvointi.” 

”Tällä hetkellä lähiesimiehemme on niiiin paras. Toivon ettei hän ainakaan vaihtaisi 

työpaikkaa. Hänen vuorovaikutteisuutensa ja asioihin nopea reagointikyky on 

nykytekniikan ansiosta huippua.” 

”Varhaiskasvatuksen osaavaa johtamista.” 

”Selkeää ja tasavertaista johtamista, tukea, huolenpitoa, avointa keskustelua ja -

suunnittelua eri työalojen kesken.”          
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3.8 Kirkon varhaiskasvatustyön pitovoima 
 

Kirkon varhaiskasvatushenkilöstö kuvasi alan pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä.  

 

2021: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön työssä pysymiseen vaikuttavia tekijöitä  

Tulokset esitetään suorina lainauksina aineistosta. Joidenkin vastausten 

samankaltaisuudesta johtuen, kaikkia vastauksia ei ole esitetty. Kysymykseen vastasi 18 

henkilöä.  

Suurimpia alan pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä olivat vastausten perusteella kirkon 

varhaiskasvatustyön arvostus, työn kuormittavuuteen ja riittävään resurssointiin liittyvät 

tekijät, palkkaus, työhyvinvointi, työilmapiiri sekä mahdollisuudet kehittää omaa työtä. 

Lisäksi vastauksista nousi esille vakituinen työsuhde, hyvä johtaminen ja johtajan tuki 

sekä kutsumus alalle/sisäinen motivaatio työn pitovoimaan vaikuttavina tekijöinä.  

”Työhyvinvointi, töiden tasa-arvoinen jakaantuminen, ammattitaidon ylläpitäminen, 

työalan arvostaminen.”  

”Vakituinen työ.” 

 

”Tiimitaidot, esimies on se, joka ohjaa ja tukee lastenohjaajia ("ei ole 

pikkujohtajia").” 

 

”Suojatyöpaikka: täällä saa tehdä mitä haluaa, eikä huomautuksia tule, joten tänne 

pesiytyy kaikki olemaan kauan. Ne, joilla into tehdä työtä, työssä pysytään sen 

monipuolisuuden, vaihtelevien ryhmien ja hengellisen sisällön takia.” 

 

”Työssä viihtyminen, vaikutusmahdollisuudet, riittävät taloudelliset ja 

henkilöresurssit.” 

 

”Hyvä johtaminen on kaiken alku. Ryhmänhallinta ja lasten ikäkausitasolle sopivan 

toiminnanhallinta. Havainnoinnin käytännön osaaminen ja opettelu työn ohessa. 

Some-taitojen osaaminen.” 

”Että työssä olisi suunnitelmalliset tulevaisuuden näyt. Että olisi kunnolla mietitty, 

mikä on meidän alan tulevaisuus, ja miten sitä voitaisiin kehittää.” 

”Joustava ja kannustava työnantaja ja työilmapiiri.” 

”Palkka ja hyvä työyhteisö, työn kehittämisen mahdollisuudet.”. 

”Vakituinen työ.” 

 

”Työn arvostus, lasten ja lapsiperheiden osallistuminen kirkon varhaiskasvatus- ja 

perhetyöhön, hyvä ja arvostava henki tiimissä ja koko työyhteisössä.” 

 

”Työhyvinvointi, tunne työn merkityksellisyydestä.” 
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”Into tehdä työtä.” 

 

”Työn kuormitus.” 

 

”Työn arvostus, annettavat resurssit ja henkilökohtainen kutsumus. Myös, jos 

toimenkuva on liian monialainen, mitä se useimmissa seurakunnissa on, vaikuttaa 

työssä jaksamiseen. Varsinkin pienissä seurakunnissa monialaista osaamista 

odotetaan varsinkin lastenohjaajilta. Palkkaus lastenohjaajien työnkuviin liittyen 

laahaa kovasti jäljessä. silti odotetaan, että he ovat valmiita kaikkeen. Ja täytyy 

sanoa, että he ovatkin. Heitä tarvitaan monessa, mutta arvostus ei ole sen 

mukainen.” 

 

”Arvostava. Kunnioittava. Erilaisten lahjakkuuksien hyödyntäminen. Tasa-

arvoinen.”  

 

 

2022: Kirkon varhaiskasvatushenkilöstön työssä pysymiseen vaikuttavia tekijöitä  

Tulokset esitetään suorina lainauksina aineistosta. Vastausten ollessa samankaltaisia, 

kaikkia vastauksia ei ole esitetty. Vastauksia kysymykseen oli 19.  

Keskeisimpiä vastauksissa kuvattuja kirkon varhaiskasvatushenkilöstön työssä 

pysymiseen vaikuttavia tekijöitä olivat työn vaihtelevuus ja monipuolisuus, työn 

itsenäisyys ja joustavuus, mahdollisuus toteuttaa itseään työssä, työn arvostus, onnistunut 

tiimityöskentely, alan myönteiset tulevaisuuden näkymät, hyvä työilmapiiri, palkkaus 

sekä hyvä johtaminen.   

”Sukupolvi; 55+ sukupolvi on työhön ja työnantajalleen uskollisia yleensä ottaen, 

ollaan ns. eläkevirassa eikä helposti lähdetä hakeutumaan muualle töihin. Työ on 

vaihtelevaa ja alati muuttuvaa, joten työ säilyy virkistävänä ja motivoivana. 

Varhaiskasvatuksen työ seurakunnissa on itsenäistä ja joustavaa. Saat toteuttaa 

itseäsi ja käyttää omaa luovuuttasi paljon enemmän kuin vaikka päiväkodissa.” 

”Työn arvostaminen, työssä jaksaminen (työt eivät jakaannu tasaisesti kaikkien 

kesken, vaan osa saa tehdä huomattavasti enemmän saman palkan eteen), tiimin 

yhteinen työnäky ja tulevaisuuden innovointi.” 

”Että on töitä, eli että meidän työalalla on tulevaisuuden näkymiä, eli me satsaamme 

työn sisältöön sekä riittävään henkilöstömäärään.” 

”Tarjotut työtunnit, työn kannattavuus, työn mielekkyys. Huono työilmapiiri, stressi, 

ei innosteta kehittämään työtä tai ideoimaan uutta. Kankeat rakenteet ja se, millaista 

johtaminen on.” 

”Palkkaus, työajat.” 

”Palkkaus, työntekijän kokemuksen arvostaminen ja työn kehittämisen 

mahdollistaminen työntekijällä.” 

”Työsuhde, palkkaus, toiminnan jatkuvuus.” 
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”Työn vaihtelevuus, omien vahvuuksien käyttö, yhteinen suunnittelu.” 

”Tehtäväkuvien selkeys, hyvä ja kuunteleva esihenkilö, työnilon ylläpitäminen, 

tiimihengen löytyminen.” 

”Hyvät työtilat ja välineet, mukavat lapset ja perheet. Kokemus, että omalla työllä 

on tarvetta ja merkitystä.” 

”Seurakunnan myönteinen ilmapiiri auttaa pysymään. Toimivat tilat. Esimiehen 

kannustaminen.” 

”Palkka ja selkeä tulevaisuuden kuva.” 

”Työssä eteneminen ylöspäin. Palkka nousee työn vaativuuden mukaan.” 

”Toimiva työyhteisö ja tiimi, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.” 

”Kaupunkien ja seurakuntien tulisi tehdä enemmän yhdessä varhaiskasvatusta.”  

”Seurakunnassa työ on todella monipuolista ja vaihtelevaa.” 

”Työympäristö, johtajuus ja tiimin työskentelytaidot.” 

”Hyvä työilmapiiri, kuulluksi tuleminen, tarvittavan tuen saaminen ja tasavertainen 

kohtelu henkilöstön kesken.”   
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LIITE 1 Webropol-kyselylomake kirkon varhaiskasvatustyön rekrytointitarpeista ja 

osaamisen kehittämistarpeista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksesta vastaaville ja 

varhaiskasvatustoimintaa toteuttaville  

 

 

 

KYSELY KIRKON VARHAISKASVATUSTYÖN REKRYTOINTITARPEISTA 

JA OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEISTA  

 

Hyvä vastaanottaja,   

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettavan 

kartoituksen tarkoituksena on saada mahdollisimman kokonaisvaltainen tilannekuva 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen seurakuntien tämänhetkisistä rekrytointitarpeista 

ja osaamisen kehittämistarpeista koskien varhaiskasvatushenkilöstöä. Tarkoituksena on 

tunnistaa kirkon varhaiskasvatuksen työvoimatarpeita sekä keskeisiä henkilöstön 

osaamiseen liittyviä haasteita, tarpeita ja toiveita.     

OsaaVa -hankkeen tavoitteena on edistää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen 

ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden 

sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa 

täydennyskouluttautumista. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien 

kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.   

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja 

osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-

ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja 

se toteutetaan 1.4.2020-31.5.2022 välisenä aikana.   

Kartoituksesta saatuja tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja raportoidaan yleisellä tasolla 

siten, että kenenkään yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ei ole mahdollista 

tunnistaa. Saatuja tuloksia käytetään hankkeen toimintamallien kehittämiseen ja niitä 

esitellään hankkeen julkaisuissa ja seminaareissa. 

 

Vastaamisohjeet 

Valitse edustamaasi seurakuntaa parhaiten koskeva vaihtoehto tai vaihtoehdot. 

Avoimissa kysymyksissä kirjoita vastaus sitä varten varattuun tilaan. Huomioithan, että 
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joissakin kysymyksissä sinua pyydetään vastaamaan kaikkiin kohtiin. Tähdellä (*) 

merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

TALLENNA JA JATKA MYÖHEMMIN -painikkeella voit keskeyttää kyselyn 

täyttämisen ja tallentaa jo vastaamasi kysymykset. Vastauksesi tallennetaan ja pääset 

jatkamaan vastaamista annetulla linkillä.  

LÄHETÄ-painikkeella kysely lähetetään eteenpäin. Tämän jälkeen kyselyä ei voi enää 

muokata. 

 

 

 

Taustakysymykset 

 

1 Tehtävänimikkeesi 

 

2 Koulutuksesi  

 

3 Seurakunnan henkilöstörakenne varhaiskasvatuksen osalta.  

Merkitse kunkin henkilöstöryhmän kohdalle, kuinka monta kyseiseen ryhmään kuuluvaa 

työntekijää seurakunnassanne tällä hetkellä työskentelee. Merkitse myös, kuinka monta 

heistä on naisia, miehiä tai muita. Mikäli seurakunnassa ei työskentele yhtään johonkin 

ryhmään kuuluvaa henkilöä, merkitse vastaukseksi 0 
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4 Mikäli vastasit edellisen kysymyksen (kysymys nro. 3) kohtaan "Muu 

varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä", kirjoita tähän, millä eri tehtävänimikkeillä 

kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvat toimivat. 

 

 

  



 
 

47 
 

5 Seurakunnan varhaiskasvatushenkilöstön tutkintonimikkeet.  

Merkitse kuhunkin kohtaan, kuinka monella seurakuntanne varhaiskasvatushenkilöstöön 

kuuluvalla on kyseenomainen tutkinto. Mikäli yhdelläkään henkilöllä ei ole ko. tutkintoa, 

merkitse vastaukseksi nolla (0). 
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Ennuste varhaiskasvatushenkilöstön määrällisistä muutoksista vuoteen 2030 

mennessä 

 

6 Millaisia muutoksia arvioit seurakunnassanne tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä? 

Arvioi henkilöstön määrällisiä muutoksia henkilöstöryhmittäin. 

1=Vähenee 2=Pysyy ennallaan 3=Kasvaa 4=En osaa sanoa 

 

 

7 Arvioi lukumääräisesti, kuinka monta kunkin henkilöstöryhmän työntekijää 

seurakunnassanne eläköityy vuoteen 2025 mennessä. Mikäli henkilöstöryhmään kuuluvia 

tai eläköityviä ei ole, merkitse vastaukseksi 0. Merkitsethän vastauksen jokaiseen 

kohtaan. 

 

 

 

Avointen tehtävien rekrytointiprosessi 

 

8 Onko seurakunnassanne rekrytoitu varhaiskasvatuksen henkilöstöä viimeisen vuoden 

aikana? 
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9 Arvioi viimeisen viiden (5) vuoden aikana tehtyjä rekrytointeja seurakunnassanne. 

Miten usein avoinna olevaan tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija? 

1=Ei koskaan 2=Harvoin 3=Ei rekrytointeja 4=Useasti 5=Aina 

 

 

10 Arvioi, kuinka paljon merkitystä on opiskelijoiden seurakuntaharjoitteluilla uuden 

varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointien suhteen. 

 

 

11 Millaisia haasteita seurakunnassanne on kohdattu varhaiskasvatushenkilöstön 

rekrytointien suhteen? 

 

 

12 Millaisia menetelmiä tai välineitä seurakunnassanne käytetään 

varhaiskasvatushenkilöstön rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi? 

 

 

13 Millaisia keinoja ehdottaisit koulutetun työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi? 
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Sijaisten käyttäminen työvoimana 

 

14 Miten haastavaa tai helppoa on rekrytoida pidempiaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla 

on työtehtävään vaadittu kelpoisuus?  

Pidempiaikaisella sijaisuudella tarkoitetaan tässä vähintään yli viikon ja korkeintaan 

puolen vuoden mittaista sijaisuutta.  

1=Haastavaa 2=En osaa sanoa 3=Helppoa 4=Ei rekrytointitarvetta 

 

 

15 Arvioi sijaisten käyttöä LASTENOHJAAJAN tehtävässä viimeisen vuoden aikana. 

Valitse sijaisena käytetyt vaihtoehdot. 
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16 Arvioi sijaisten käyttöä VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN tehtävässä 

viimeisen vuoden aikana. Valitse sijaisena käytetyt vaihtoehdot. 

 

 

17 Käytättekö seurakunnassanne sijaisten rekrytoinnissa apuna henkilöstövuokrausta 

välittäviä yrityksiä? Mikäli vastaat "Kyllä", perustele vastauksesi tekstikenttään. 

 

 

18 Käytättekö tällä hetkellä rekrytoinnissa jatkuvaa hakua? Mikäli vastaat "Kyllä", 

perustele vastauksesi tekstikenttään. 
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Tutkinnon täydentäminen 

 

19 Arvioi tutkinnon täydentämiseen liittyvää koulutustarvetta seurakuntanne 

varhaiskasvatushenkilöstössä. Valitse ne vaihtoehdot, jotka ovat tällä hetkellä 

ajankohtaisia. 
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Henkilöstön osaamisen täydentäminen 

 

20 Alla on joukko varhaiskasvatustyössä tarvittavia osaamisen alueita. Valitse 

korkeintaan viisi (5) osaamisaluetta, joilla haluaisit vahvistaa henkilöstönne osaamista. 
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21 Millaista lisäkoulutusta toivoisit ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulujen 

järjestävän henkilöstöllenne? 

 

 

22 Arvioi johtamisen kehittämistä seuraavan viiden (5) vuoden aikana. Minkälaista 

johtamisosaamista ennakoit seurakunnassanne tarvittavan? 

 

 

23 Mitkä tekijät eniten vaikuttavat varhaiskasvatushenkilöstön työssä pysymiseen? 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  
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LIITE 2 Sähköpostin saateteksti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

varhaiskasvatuksesta vastaaville ja varhaiskasvatustoimintaa toteuttaville 20.5.2022 

 

 

Hei,  

 

Teemme OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa 

varhaiskasvatuksen nykytilan kartoitusta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kartoituksen 

avulla saamme kootusti tärkeää tietoa varhaiskasvatusalan henkilöstön osaamisen 

kehittämistarpeista sekä työvoima- ja rekrytointitarpeista. Kartoitus koostuu kolmesta 

hiukan erisisältöisestä kyselystä, joista yksi on osoitettu kuntien/kaupunkien sekä 

yksityisen sektorin varhaiskasvatustoiminnasta vastaaville eli ns. hallinnolliselle johdolle 

ja toinen päiväkodin johtajille ja perhepäivähoitajien esihenkilöille. Kolmas kysely on 

kohdistettu kirkon varhaiskasvatustoiminnasta vastaaville ja seurakuntien 

varhaiskasvatusta toteuttaville.   

  

Sinulle kohdistettuun kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta linkistä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/783BF786EA5B5779 

 

Vastausaikaa on kaksi viikkoa, kysely sulkeutuu 2.6.2021.  

  

Kiitos, kun olet mukana kehittämässä varhaiskasvatusta! 

 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F783BF786EA5B5779&data=04%7C01%7Caino.hartikka%40evl.fi%7C7a83e51454c445efe70908d91a8939bc%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637569998979636314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CUC4mbtXnm3fviJrHoagzrirQDBOPkC8jOjPvNdxUQ8%3D&reserved=0
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LIITE 3 Sähköpostin saateteksti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstölle 6.4.2022 

 

 

Hei, 

  

Teemme OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa 

varhaiskasvatuksen nykytilan kartoitusta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kartoituksen 

avulla saamme kootusti tärkeää tietoa varhaiskasvatusalan henkilöstön osaamisen 

kehittämistarpeista sekä työvoima- ja rekrytointitarpeista. Kartoitus koostuu kolmesta 

hiukan erisisältöisestä kyselystä, joista yksi osa on osoitettu kirkon 

varhaiskasvatushenkilöstölle.   

Kysely seurakuntien varhaiskasvatushenkilöstölle on toteutettu ensimmäisen kerran 

touko-kesäkuussa 2021, mutta vastausprosentin jäädessä alhaiseksi toteutamme saman 

kyselyn nyt uudestaan. Jos olet jo aiemmin vastannut kyselyyn, voit jättää tämän viestin 

huomiotta. 

  

Sinulle kohdistettuun kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta 

linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/6F4940F83054A61B 

 

Vastausaikaa on kaksi viikkoa, kysely sulkeutuu 20.4.2022. 

 

Kiitos, kun olet mukana kehittämässä varhaiskasvatusta! 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F6F4940F83054A61B&data=04%7C01%7Csaija.kronqvist%40evl.fi%7Cc76b98f281c345621a4c08da17a4c240%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637848294309455131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4aIfet%2B2ubx7k0CbACaHcX4XiZy3umTUi7t0QSBayHw%3D&reserved=0

