
tyisopettajan koko aikainen virka tai toimi.
OAJ:n mielestä varhaiskasvatuksen erityisopettajia tu-

lee kuitenkin olla vähintään yksi sataa varhaiskasvatukseen 
osallistuvaa lasta kohden. 

Entä jos haluan työskennellä  
päiväkodin johtajana?
JOKAINEN KELPOISUUSVAATIMUKSET täyttävä päiväkodin joh-
tajana toimiva henkilö säilytti lain voimaan tullessa kelpoi-
suutensa. Kelpoisuus säilyy myös sillä, joka on ollut virka- tai 
työsuhteessa päiväkodin johtajana tai varhaiskasvatuksen 
hallinnollisena johtajana 5 vuotta ennen lain voimaantuloa. 
Molemmissa tapauksissa kelpoisuus säilyy myös siirtymä-
säännöksen voimaantulon eli 1.1.2030 jälkeen.

Siirtymäsäännöksen aikana, eli 1.1.2030 asti, voit tulla 
valituksi päiväkodin johtajan tehtävään varhaiskasvatuk-
sen opettajan kelpoisuudella. Jos haluat jatkaa tehtäväs-
sä 1.1.2030 jälkeen, sinulla pitää olla myös kasvatustieteen 
maisterin tutkinto. 

1.1.2030 alkaen päiväkodin johtajalta vaaditaan kelpoi-
suus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtä-
vään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä 
riittävä johtamistaito.

Varhaiskasvatuslaissa vielä kehitettävää
OAJ:N MIELESTÄ lakia pitää vielä kehittää. Keskeistä on määri-
tellä nykyistä selkeämmin, mitä pedagoginen varhaiskasva-
tus tarkoittaa. Laki ei riittävästi turvaa lapselle tukea silloin, 
kun lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen 
sitä vaatii. Myös päiväkotien ryhmä-
kokoihin vaikuttavat säännökset on 
korjattava ja lapsille taattava sopivan 
kokoiset, ikä- ja kehitystason mukaisen 
varhaiskasvatuksen turvaavat ryhmät.

Opettaja, tiedä 
vähintään tämä
Mitkä muutokset koskettavat minua, 
varhaiskasvatuksen opettajaa?
NIMIKKEET VAIHTUVAT. Laissa päiväkodin työntekijöiden ni-
mikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja ja päiväkodin johtaja. Työnantaja 
päättää, miten nimikkeet otetaan käyttöön. OAJ on ryhtynyt 
käyttämään lastentarhanopettajan sijaan varhaiskasvatuk-
sen opettaja -nimikettä. →
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Nykyiset kelpoisuudet säilyvät. Lastentarhanopetta-
jan tehtävään jo kelpoiset henkilöt ovat kelpoisia sekä var-
haiskasvatuksen opettajaksi että varhaiskasvatuksen so-
sionomiksi. Vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajan 
kelpoisuuden saa vähintään kasvatustieteen kandidaatin 
tutkinnolla, kun siihen sisältyvät tai kun sen lisäksi on suo-
ritettu varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen am-
matillisia valmiuksia antavat opinnot. Varhaiskasvatuksen 
opettajakelpoisuuden voivat saada myös 31.8.2019 men-
nessä sosionomin AMK tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt ja 
sieltä 31.7.2023 mennessä valmistuvat.

Tiimiin tulee enemmän korkeakoulutuksen saa
neita. Tulevaisuudessa tiimissäsi työskentelee enemmän 
korkeakoulutettuja kuin aikaisemmin: Vuoden 2030 alus-
ta vähintään kahdella kolmasosalla kasvatus-, opetus- ja 
hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä pitää olla joko 
varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen so-
sionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskas-
vatuksen opettajan kelpoisuus.

Miten työni varhaiskasvatuksen 
opettajana muuttuu?
LAPSEN EDUN ensisijaisuus korostuu laissa. Lapsen etua 
on harkittava tapaus- ja tilannekohtaisesti yksittäisen lap-
sen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta. YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus muun 
muassa leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan sekä oikeus tulla 
kuulluksi. Todennäköisesti olet opettajana toiminut lapsen 
edun mukaisesti jo ennen lakipykälääkin.

Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, op
pimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen. Näi-
tä ympäristön ominaisuuksia arvioidaan lapsen iän, kehi-
tyksen ja muiden edellytysten perusteella. Lakiin lisättiin, 
että lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muul-
ta häirinnältä. 

Varhaiskasvatuksen asiakkuus ei enää kaikilta osin 
ole salassa pidettävää tietoa. Tämä helpottaa viestintää 
päiväkodin ja vanhempien välillä. Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma on kuitenkin salassa pidettävä asiakirja. Muita 
salassa pidettäviä asioita ovat esimerkiksi tiedot henkilön 
tuloista ja varallisuudesta, terveydentilasta ja vammaisuu-
desta sekä elintavoista ja muista henkilökohtaisista olois-
ta. Tiedot, jotka ovat välttämättömiä lapsen tuen ja turvalli-
sen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, voivat kulkea niitä 
tarvitsevien viranomaisten ja päiväkodin välillä.

OAJ muistuttaa, että työnantajan pitää huolehtia hen-
kilökunnan salassapito- ja tietosuojaosaamisen päivittä-
misestä esimerkiksi järjestämällä täydennyskoulutusta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma  
on pedagoginen asiakirja
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA vastaa lapsen varhais-
kasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioimisesta. Var-
haiskasvatuksen opettajalla on myös kokonaisvastuu 
lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suun-
nitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä 
toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Mitkä muutokset koskevat 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa?
ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN uusi nimike on var-
haiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettaja osallistuu tarvittaessa lapsen tuen tarpeen, tu-
kitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin, kun 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laaditaan.

Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatukses-
sa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palveluja. Se, että palvelu on käytettä-
vissä, ei tarkoita, että joka yksikössä pitää olla oma eri-
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