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Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle 

 

 

 

 

 

 
 

Varhaiskasvatuksen eri toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi ja varhaiskasvatuksen pit-
käjänteisen kehittämisen, visioinnin ja suunnittelun tueksi valtioneuvosto asetti 17 päi-
vänä helmikuuta 2005 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan1. Neuvottelukunnassa on 
edustettuna hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja varhaiskasvatuskentän 
asiantuntemus.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan yhteyteen asetettiin kolme jaostoa, jotka keskit-
tyvät varhaiskasvatuksen tällä hetkellä keskeisimmin kehittämistä edellyttäviin asiako-
konaisuuksiin. Yksi jaostoista oli Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämis-
jaosto. Jaoston toimikausi oli 24.11.2005 - 31.12.2006. Jaostot raportoivat työskentelys-
tään varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle. 

                                                 
1 A524/2004 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta. 
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Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaoston tavoitteena oli tunnistaa tule-
vaisuudessa tarvittava varhaiskasvatusosaaminen ja varmistaa varhaiskasvatuksen kou-
lutusohjelmien sisältöjen kehittyminen tämän osaamishaasteen mukaisesti. Jaoston teh-
tävinä oli koota tietoa henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen liittyvistä valtakunnalli-
sesti merkittävistä eri toimijatahojen tutkimus- ja kehittämishankkeista, selvityksistä ja 
arvioinneista sekä kartoittaa ja arvioida varhaiskasvatusammattien koulutusohjelmien 
nykytila sekä luoda visio tulevaisuudessa tarvittavasta varhaiskasvatusosaamisesta. Teh-
tävänä oli arvioida yliopistojen tutkintorakenneuudistuksen vaikutuksia varhaiskasva-
tuskoulutukseen, tarkastella varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden yhteyttä ja vaiku-
tuksia varhaiskasvatuskoulutukseen, viestittää neuvottelukunnalle mahdollisesta tar-
peesta tehdä ehdotuksia koulutuksen arvioinnista esimerkiksi korkeakoulujen arviointi-
neuvostolle tai koulutuspoliittisten kannanottojen laatiminen. Lisäksi kehittämisjaoston 
tehtävänä oli edistää varhaiskasvatuskoulutuksen yhteistyötä ja vahvistaa varhaiskasva-
tuksen asemaa eri koulutustahoilla, seurata varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen 
kehittymistä ja tehdä esityksiä tarvittavasta täydennyskoulutuksesta. Kehittämisjaoston 
tehtävänä oli myös luoda suuntaviivoja tuleville kehittämistoimille varhaiskasvatuksen 
neuvottelukunnan valmisteltavana olevaan Varhaiskasvatuksen visio 2015 -asiakirjaan.  

Jaoston jäseninä olivat seuraavat henkilöt ja tahot: Nina Fabricius Helsinfors stad, Kirs-
ti Karila Tampereen yliopisto, Marja-Kaarina Koskinen STTK ry, Anne Laine Karkun 
ammattioppilaitos, Armi Mikkola opetusministeriö,  Seija Mutikainen OAJ, Hannu Paa-
vola Jyväskylän kaupunki, Juha Säkkinen DIAK ja Riitta Vehovaara SAK ry.  Jaoston 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ovat toimineet Anna-Leena Välimäki, Stakesis-
ta ja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sihteereinä Kirsi Alila sosiaali- 
ja terveysministeriöstä, Merja Kivistö (30.7.2006 asti) ja  Anna-Maija Puroila Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta elokuusta 2006 alkaen. 

Jaosto kokoontui toimikautensa puitteissa kuukausittain kaikkiaan 12 kertaa puolen päi-
vän tai kokopäivän kestäviin työkokouksiin. Jäsenet ovat kokousten välillä tuottaneet ja 
kommentoineet materiaalia jaoston käyttöön ja raportin taustaksi. Jaostolla oli myös 
työvaliokunta, joka on kokoontunut jaostokokousten välillä tarvittaessa valmistelemaan 
työkokousta ja jaostoraporttia. Työvaliokunta muodostui jaoston puheenjohtajista ja sih-
teereistä.  

Jaosto kuuli asiantuntijoita henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen liittyen oheisen lis-
tan mukaisesti. Lisäksi jaoston jäsenillä oli työkokouksissa sovittuja puheenvuoroja.  

Liisa Heinämäki, Stakes  
Osaamisen ja koulutuksen haasteita perhepäivähoidon näkökulmasta. 
 
Ritva Jakku-Sihvonen, Helsingin yliopisto 
Yliopistojen tutkintouudistuksen vaikutukset varhaiskasvatuksen koulutukseen. 
 
Seija Junno, Pikassos Oy, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan  
osaamiskeskus 
Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sosiaalialan osaamiskeskustyön 
haasteena. 
 
Anne Koskela, STM  
Sosiaalihuollon uudet kelpoisuusvaatimukset – opas. 
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Martti Lähteinen, STM  
Kunta- ja palvelurakenneuudistus. 
 
Päivi Pihlaja, Turun yliopisto 
Erityisopettajan osaaminen ja koulutus: nykyisyyttä ja haasteita (teksti). 
 
Pirjo Sarvimäki, STM  
Sosiaalialan kehittämishanke. Osahankkeen esittely: Henkilöstön saanti, osaaminen ja 
työolojen kehittäminen. 

 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisen jaosto on toi-
minut yhteistyössä sosiaalialan kehittämishankkeeseen kuuluvien sosiaalialan henkilös-
tön tehtävärakenteen ja mitoituksen kehittämistyöryhmän ja sosiaalialan henkilöstön 
osaamisen kehittämistyöryhmän kanssa.  

Raportti rakentuu kolmesta pääluvusta. Varhaiskasvatustyötä ja siinä tarvittavaa osaa-
mista kuvataan luvussa kaksi. Raportin luvussa kolme tarkastellaan varhaiskasvatuksen 
koulutusta osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Jaoston laatima visio vuodelle 2015, 
henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvät linjaukset ja konkreetit 
toimenpide-ehdotukset esitetään raportin luvussa neljä. 

 

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 
 
 

Anna-Leena Välimäki 

 

Nina Fabricius  Tarja Kahiluoto  Kirsti Karila 
 
 
Marja-Kaarina Koskinen  Anne Laine  Armi Mikkola 
 
 
Seija Mutikainen  Hannu Paavola  Juha Säkkinen 
 
 
Riitta Vehovaara 
 
 
  Kirsi Alila 
 
 
  Merja Kivistö 
 
 
  Anna-Maija Puroila 
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1 VARHAISKASVATUSTYÖ JA SIINÄ TARVITTAVA 
OSAAMINEN 

1.1 Varhaiskasvatustyö muuttuvassa toimintaympäristössä 

Varhaiskasvatusta linjaavissa asiakirjoissa varhaiskasvatus määritellään pienten lasten 
eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoittee-
na on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Peruslähtökohtana on lap-
sen vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja –vastuu sekä yhteiskunnan tarjoamien 
varhaiskasvatuspalvelujen kotikasvatusta tukeva tehtävä. Varhaiskasvatuspalvelut koos-
tuvat kunnan tai yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä muusta 
varhaiskasvatustoiminnasta. Muuta varhaiskasvatustoimintaa ovat avoin varhaiskasva-
tustoiminta eri muotoineen sekä seurakuntien tai järjestöjen organisoima kerhotoiminta. 
Tähän kontekstiin sijoittuu ammatillinen varhaiskasvatustyö.2 

Varhaiskasvatustyön yhteiskunnallinen toimintaympäristö on viime vuosien aikana mo-
nin tavoin muuttunut. Nähtävissä on useita muutostrendejä, jotka ovat jo voimakkaasti 
käynnissä ja joiden voidaan ennakoida myös tulevina vuosina luovan haasteita varhais-
kasvatustyölle ja siinä tarvittavalle osaamiselle. 

 

Lasten ja lapsiperheiden elämäntilanteet monimuotoistuvat 

Yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet 
lasten ja perheiden elämään. Perheinstituutio on muuttunut: perhekoko on pienentynyt, 
perheiden hajoaminen on lisääntynyt ja perherakenteet ovat monimuotoistuneet. Monet 
perheet tasapainoilevat perhe-elämän vaatimusten sekä työttömyyden, työsuhteiden 
epävakauden ja työelämän kuluttavuuden keskellä. Vaikka valtaosa lapsista voi edelleen 
hyvin, keskustelua käydään lasten ja perheiden hyvinvointierojen lisääntymisestä. Li-
säksi kansainvälistyminen ja liikkuvuus maiden rajojen yli näkyvät varhaiskasvatukses-
sa siten, että palveluiden piirissä on eri kulttuureissa eläneitä lapsia. Varhaiskasvatuksen 
työntekijät kohtaavat työssään perherakenteeltaan, elämäntilanteeltaan sekä etniseltä, 
kulttuuriselta ja uskonnolliselta taustaltaan erilaisia lapsia ja perheitä3.   

 

Asiakkuus kehittyy osallisuudeksi  

Asiakkaiden asema hyvinvointipalveluissa on ollut uudelleenarvioinnin kohteena. Am-
matillisen asiantuntemuksen rinnalla on alettu korostaa asiakkaiden asiantuntemusta 
oman elämäntilanteensa suhteen. Yhä useammin tavoitteeksi ja palvelujen laadun kri-
teeriksi nostetaan asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus4. Myös varhaiskasvatuksessa 

                                                 
2 Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista, 2002; Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet, 2003. 
3 Lasten ja lapsiperheiden tilanteista ks. Järventie & Sauli, 2001; Pihlaja & Kontu, 2001; Pulkkinen, 2002; 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnista, 2002; Törrönen, 2001.  
4 esim. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle, 1999. 



 

 
16

suunta on ollut vanhempien tukemisesta kohti tasavertaisempaa ammattilaisen ja van-
hemman välistä suhdetta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksis-
sa5 ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan työntekijöiden ja vanhempi-
en yhteistä kasvatustehtävää ja kasvatuskumppanuutta.  

 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen merkitys vahvistuu 

Lukuisat kansalliset ja alueelliset ohjelmat6 painottavat elinikäisen oppimisen merkitys-
tä. Usein elinikäisen oppimisen haasteena pidetään työikäisen väestön jatkuvaa koulut-
tautumista. Liian vähälle huomiolle jää se, että oppimaan oppimisen perusta luodaan jo 
varhaislapsuudessa ja varhaiskasvatus luo pohjan elinikäiselle oppimiselle sekä lapsen 
sosiaaliselle, emotionaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. Laadukkaat varhaiskasvatus-
palvelut ja osaava henkilöstö edistävät yhdessä vanhempien kanssa lapsen tasapainoista 
kehitystä. Viime vuosina tutkimustieto pienen lapsen oppimisesta, kasvusta ja kehityk-
sestä on lisääntynyt varhaiskasvatuksen tutkimustoiminnan ansiosta. Uusiutuva tieto ja 
muuttuvat tulkinnat lapsuudesta haastavat kehittämään varhaiskasvatuksen pedagogisia 
käytäntöjä.   

 

Työorganisaatiot muuttuvat 

Myös työorganisaatiot ovat olleet muutoshaasteiden keskellä. Kritiikkiä on esitetty by-
rokraattisia, hierarkisesti, sektoreittain rakentuneita työorganisaatiota kohtaan. Tilalle on 
esitetty monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista painottuvia malleja. Siinä missä by-
rokraattisten organisaatioiden luonne on olemassa olevia rakenteita ylläpitävä, uudenlai-
sia työorganisaatioita haastetaan työtehtävien joustavuuteen, kollektiiviseen vastuuseen, 
uudenlaisiin yhteistyön muotoihin, innovatiivisuuteen sekä jatkuvaan toiminnan arvi-
ointiin ja kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma vuo-
sille 2004-20077 haastaa kehittämään moniammatillista yhteistyötä lasten ja lapsiper-
heiden parissa toimivien välille. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan ver-
kostoyhteistyötä tulee kehittää koko lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Kes-
keisinä yhteistyötahoina mainitaan opetus-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntatoi-
mi, yksityiset palvelujentuottajat, seurakunnat ja järjestöt8. Eri puolilla Suomea lapsi-
perheiden palveluita ollaan kokoamassa perhepalveluverkostoihin tai perhekeskuksiin9. 

 

 

                                                 
5 Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista, 2002; Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet, 2003. 
6 esim. Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi, 2006; Pohjois-Pohjanmaa – alueiden ja yh-
teistyön maakunta, 2003. 
7 Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004 - 2007.  
8 ks. myös Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista, 2002; Las-
tenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio, 2003. 
9 http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/PERHE-hanke. 
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Paikallinen vastuu korostuu 

Vaikka kuntien velvoitteet varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen ovat lisääntyneet, 
kunnilla on liikkumatilaa palvelujen järjestämisen ja niiden sisällön suhteen. Kunnalli-
sen itsehallinnon vahvistumisen myötä valtion normiohjaus on vähentynyt ja painopiste 
on siirtynyt informaatio-ohjauksen suuntaan10. Painopisteen muutos on merkinnyt sitä, 
että vastuu varhaiskasvatustyön laadun arvioinnista ja kehittämisestä on siirtynyt entistä 
enemmän paikallisen tason toimijoiden tehtäväksi. Ulkoisen kontrollin sijaan painote-
taan työntekijöiden professionalismia ja professionaalista itsekontrollia11. Muutos aset-
taa ammatillisuuden kehittämisen haasteita erityisesti varhaiskasvatuksen johtajille sekä 
päivähoitoyksiköiden että kunnan tasolla. Myös työntekijöiltä edellytetään kykyä osal-
listua uusiutuvan ja muuttuvan tiedon rakentamiseen, reflektoimiseen ja hyödyntämi-
seen arkityön tilanteissa.  

 

Laadunhallinta ja suunnittelu nousevat keskeiseen asemaan 

Nopea yhteiskunnallinen muutos ja siihen liittyvä alueellinen eriytymiskehitys on johta-
nut siihen, että kunnat ja kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa palvelujärjestelmän 
toimivuuden suhteen. Keskustelu palvelujen laadusta ja laadunhallinnasta on voimistu-
nut monilla yhteiskuntaelämän sektoreilla. Myös varhaiskasvatuksessa laadunarviointi 
ja –hallinta on ollut kehittämisen kohteena sekä valtakunnallisesti että paikallistasolla. 
Varhaiskasvatuksen toimijat ovat olleet mukana monenlaisissa sekä palvelujärjestelmää 
että varhaiskasvatuksen sisältöjä koskevissa suunnitteluprosesseissa. Kunnissa on laa-
dittu lapsipoliittisia ohjelmia ja linjaavia strategioita12. Sisällöllistä suunnittelutyötä on 
tehty ensin esiopetuksen opetussuunnitelmien parissa ja parin viime vuoden aikana var-
haiskasvatussuunnitelmien parissa. Kuntatasolla tapahtuvaa suunnittelua ovat kehystä-
neet valtakunnalliset linjaukset, ohjelmat ja suunnitelmat13. Kaiken kaikkiaan suunnitte-
lu tulee lähivuosina painottumaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä aivan eri 
tavalla kuin aikaisemmin. Suunnittelujärjestelmän ja suunnittelukäytäntöjen kehittämis-
tä voidaankin pitää yhtenä keskeisenä varhaiskasvatuksen haasteena tulevina vuosina.  

 

Alueellinen yhteistyö lisääntyy 

1990-luvulla kuntien yhteistoiminta alkoi lisääntyä ja monipuolistua. Toimintaympäris-
tön muutokset nostivat seutukunnallisen ja seudullisen yhteistyön kehittämishaasteeksi 
kuntien toiminnassa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut keskustelua 
kuntaliitoksista ja kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä. Myös varhaiskasvatuksen 
kentälle on virinnyt kuntien välistä yhteistyötä eri muodoissaan (esim. seudulliset työ-
ryhmät, kuntien yhteiset työntekijät, yhteiset koulutus- ja kehittämisprosessit)14. Kunta-

                                                 
10 Ohjausjärjestelmän muutoksesta ks. Välimäki & Rauhala, 2000; Kahiluoto & Ilmonen, 2001. 
11 Puroila, Sarvela-Pikkarainen & Melnik, 2002. 
12 Vierelä, 2003. 
13 Eläköön lapset – Lapsipolitiikan suunta, 2000; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2000; Kou-
lulaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, 2004; Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen 
valtakunnallisista linjauksista, 2002; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2003. 
14 esim. Kyllönen, 2006. 
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palveluiden kentässä mm. erityisvarhaiskasvatus on otollinen seudullisen yhteistyön 
alue. Monissa kunnissa erityispäivähoidon tarve on sen verran pieni, että kuntien voi-
mavarojen ja resurssien yhdistäminen on järkevää.    

 

Tietoyhteiskuntakehitys etenee  

Monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tulevaisuuden visioissa ja strategioissa koros-
tuu tietoyhteiskuntakehitys15. Tietoyhteiskunnan kehittymisen alkuvaiheissa painopiste 
on ollut tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä. Laajasti ymmärrettynä tietoyhteis-
kuntakehitys tarkoittaa kuitenkin teknisen (pinta)tason kysymysten ohella kulttuurista ja 
yhteiskunnan syvärakenteisiin vaikuttavaa muutosta16. Varhaiskasvatustyöhön tietoyh-
teiskuntakehitys vaikuttaa monella tavalla. Lasten ja perheiden toimintaympäristö tek-
nistyy ja vanhempien työ voi olla ajasta ja paikasta riippumatonta. Henkilöstön vuoro-
vaikutus asiakkaiden, kollegoiden ja yhteiskumppaneiden kanssa tapahtuu ainakin osit-
tain teknologiavälitteisesti. Verkot ja verkostot liittävät varhaiskasvattajien työpaikat 
osaksi globaalia, elektronista oppimisympäristöä ja niiden merkitys ammatillisen osaa-
misen ylläpitämisessä ja kehittämisessä kasvaa17. Uhkakuvana on kuitenkin, että var-
haiskasvatus jää tietoyhteiskuntakehityksen ulkopuolelle  Viimeaikaiset tutkimukset ja 
selvitykset.18  osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö varhaiskasvatuksen työ-
ympäristöissä on epäsäännöllistä ja vaihtelevaa. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä 
infrastruktuuri ei ole kaikkien työntekijöiden ulottuvilla eikä tietotekninen osaaminen 
mahdollista sen hyödyntämistä. Tietoyhteiskuntaan liittyvät kysymykset - mm. lasten 
mediakasvatus ja ammatillisen koulutuksen sisältämät tietoyhteiskuntavalmiudet - ovat-
kin nousemassa yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi varhaiskasvatuksen kentällä. 

 

Jatkuva muutos haastaa uusiutuvaan osaamiseen 

Varhaiskasvatuksen kehittymisessä tutkimustoiminnalla on keskeinen merkitys19. Viime 
vuosina varhaiskasvatusta koskeva tutkimustoiminta on lisääntynyt ja tarjolla on tieteel-
listä tietoa lapsen kasvusta ja oppimisesta, perheistä ja yhteiskunnasta enemmän kuin 
koskaan ennen. Informaatioyhteiskunnassa tieto on myös nopeasti uusiutuvaa. Nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillinen osaaminen on nähtävä myös dynaami-
sena, kehittyvänä. Enää ei riitä se, että on kerran saanut muodollisen pätevyyden var-
haiskasvatuksen ammattiin. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, 
alan kehityksen seuraaminen ja kehittämistyöhön osallistuminen on tullut olennaiseksi 
osaksi varhaiskasvattajan työtä.  

                                                 
15 esim. Himanen, 2004; Suomen kuntaliitto, 2001; Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. 
Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 - 2015.  
16 Himanen, 2004. 
17 Sulonen, 2002. 
18 Kallio & Kontio, 2006; Sarvela & Uusimäki, 2005; Sulonen, 2002; Välimäki, Lindberg & Sulonen, 
2002. 
19 Varhaiskasvatuksen tutkimustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista ks. tarkemmin Tutkimuksen ja 
kansainvälisen yhteistyön jaoston raportti. 
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Yhteenvetona voi todeta, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työtehtävät ovat pedago-
gisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti laajentuneet ja monimutkaistuneet. Työ on 
muuttunut rajoiltaan epämääräisemmäksi ja työn vaativuus on lisääntynyt. Pysyvää 
työssä on lähinnä lasten ja perheiden kohtaaminen. Tämä kehitys noudattelee monilta 
osin muissa kasvatus- ja opetusprofessioissa tapahtuneita muutoksia.20 

  

1.2 Henkilöstö21 

Varhaiskasvatuksen työntekijöitä toimii erilaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä. Suu-
rin osa varhaiskasvattajista työskentelee päivähoidon ja esiopetuksen kasvatus-, opetus- 
ja hoitotehtävissä. Toisen työtehtäväryhmän muodostavat kuntien ja päivähoitoyksiköi-
den esimiestehtävät ja hallinnolliset tehtävät. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiantuntijoita 
toimii tutkimus- ja kehittämistehtävissä.  

 

Henkilöstön saatavuus ja riittävyys 

Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeiden arviointia vaikeuttaa henkilöstöä koskevan ti-
lastoinnin, seurannan ja ennakoinnin puutteellisuus. Esimerkiksi päivähoitohenkilöstön 
kokonaismäärää koskevat luvut vaihtelevat huomattavasti eri tilastojen kesken: kunta-
alalla työskentelevien lastentarhanopettajien (8 608 - 11 294) ja perhepäivähoitajien 
(13 825 – 16 456). Lukumäärissä on useiden tuhansien työntekijöiden eroja (ks. tauluk-
ko 1). Myöskään alueellista ja ammattikuntakohtaista ennakointitietoa henkilöstötar-
peista ei ole saatavilla. Ennakoimiselle ja arvioinnille haasteita asettaa se, että varhais-
kasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttavat monet yhteiskunnalliset kehitystrendit: 

 
Alle kouluikäisten lasten määrää koskeva kehitys 

Väestöennusteiden mukaan syntyvyys Suomessa on laskusuunnassa. Vuosien 2006 -
2030 välillä alle kouluikäisten lasten on ennustettu vähenevän 12 000 - 13 000 lapsel-
la22. Alentuva syntyvyys tulee vaikuttamaan alle kouluikäisten lasten määrään ja var-
haiskasvatuspalveluiden tarpeeseen. 

 
Varhaiskasvatuspalveluiden käyttö 

Päivähoidon tilannekatsauksen23 mukaan keskimäärin 46 prosenttia alle kouluikäisistä 
lapsista on kunnan järjestämässä päivähoidossa. Päivähoidossa olevien lasten osuus alle 
kouluikäisistä lapsista on 2000–luvulla pysynyt suunnilleen samalla tasolla, mikä kan-
sainvälisten vertailujen mukaan on verrattain alhainen. Esiopetukseen osallistuu noin 

                                                 
20 ks. esim. Kervinen, 2005. 
21 Perhepäivähoidon henkilöstöä käsitellään Perhepäivähoidon alajaoston raportissa. 
22 www.kunnat.net 
23 Färkkilä & Kahiluoto & Kivistö, 2006. 
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96 % 6-vuotiaiden ikäluokasta24. Varhaiskasvatuspalveluiden käytön tulevaa kehitystä 
on vaikeaa ennakoida, koska päivähoitolain mukaan vanhemmilla on subjektiivinen oi-
keus saada alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitopaikka riippumatta vanhempien 
työssäkäynnistä tai elämäntilanteesta. Varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön vaikuttavat 
työllisyyskehityksen ohella palvelutarjonta sekä yleinen perhe-elämän ja kasvatusilma-
piirin kehittyminen.  

 
Henkilöstön ikääntyminen ja eläkkeelle siirtyminen 

 Päivähoitohenkilöstön keski-ikä on noin 44 vuotta.25 Tässä on kuitenkin huomattavaa 
vaihtelua ammattiryhmittäin. Viime aikoina on erityistä huolta kannettu perhepäivähoi-
tajien ikääntymisestä ja eläköitymisestä. Myös muun päivähoitohenkilöstön saatavuu-
teen tulee tulevina vuosina vaikuttamaan henkilöstön siirtyminen eläkkeelle.  

 
Alueellinen eriytymiskehitys 

 Suomalainen aluekehitys on laman jälkeisinä vuosina ollut vahvasti keskittyvää ja kes-
kittymiskehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan. Nuoret ja hyvin koulutetut muuttavat 
kasvukeskuksiin ja niiden lähikuntiin. Näillä alueilla väkiluku kasvaa ja työllisyys on 
kohtalaisen hyvä. Muu Suomi jakautuu suhteellisen ennallaan säilyviin ja voimakkaasta 
poismuutosta kärsiviin alueisiin26. Muuttoliike vaikuttaa myös varhaiskasvatuspalvelui-
den tarpeeseen sekä henkilöstötarpeeseen. Jo nyt kunnat ovat erilaisissa tilanteissa var-
haiskasvatuspalveluiden sekä henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden suhteen.  

  
Työtehtävien laajeneminen ja sijaisjärjestelyt 

Edellisessä luvussa kuvattu varhaiskasvatustyön pedagoginen, sosiaalinen ja yhteiskun-
nallinen laajeneminen vaikuttaa henkilöstötarpeisiin työyksiköiden tasolla. Myös sijais-
järjestelyjen toimivuus vaikuttaa oleellisesti henkilöstömitoituksen toteutumiseen. Päi-
vähoitoasetuksen mukaisesta lasten ja henkilöstön välisestä suhdeluvusta poikkeaminen 
on asetuksen mukaan mahdollista useamman lapsen satunnaisen läsnäolon vuoksi, ei 
sen vuoksi, että henkilöstö on lomalla, sairaana tai koulutuksessa. Näihin henkilöstön 
poissaoloihin täytyy aina varautua sijaisjärjestelyillä. Päivähoitoasetuksen säätelystä 
poiketen yleisimmät syyt tämän niin sanotun poikkeusmomentin soveltamiseen olivat 
viimeisimmän päivähoidosta tehdyn kyselyn27 mukaan henkilöstöön liittyviä. Kunnissa 
siis sovelletaan asetuksessa säädettyä henkilöstömitoituksesta poikkeamisen mahdolli-
suutta osin virheellisesti. Sijaisjärjestelyjen puute kuormittaa henkilöstön työtä ja vaike-
uttaa osallistumista verkostotyöhön ja täydennyskoulutukseen.  

Jaoston näkemyksen mukaan varhaiskasvatustyön rakenteissa ja resursseissa tulee huo-
mioida henkilöstön työtehtäviä, toimintaympäristöä ja vastuun laajenemista koskevat 

                                                 
24 Esiopetuksen tila Suomessa, 2004.  
25 http://www.kuntatyonantajat.fi/ 
26 Kerola & Mäkitalo & Putkonen, 2002. 
27 Färkkilä & Kahiluoto & Kivistö, 2006. 
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muutokset, samoin tarve henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen. 

 

Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevaa systemaattista tilastointia 
ja seurantaa.   

 Kehitetään varhaiskasvatuksen koko henkilöstön koulutustarpeiden ennakointia 
seuranta- ja tilastointitietojen pohjalta.  

 Huolehditaan sijaisten riittävyydestä ja sijaisjärjestelyjen toimivuudesta ja pysy-
vistä rakenteista sekä perhepäivähoidossa että päiväkotitoiminnassa.  

 

Moniammatillinen yhteistyö päivähoidossa 

Päivähoito on volyymiltään mittava sektori kuntapalveluiden kentässä: noin 50 % sosi-
aalihuollon henkilöstöstä on päivähoidon työntekijöitä28. Lukumääräisesti kunnallisen 
päivähoidon piirissä on noin 50 000 työntekijää. Päivähoitohenkilöstö muodostaa mo-
niammatillisen kasvatusyhteisön, jota luonnehtii työntekijöiden koulutustaustojen ja 
ammattinimikkeiden moninaisuus (taulukko 2). Päivähoitohenkilöstön kelpoisuusehdot 
on määritelty laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista29 
sekä sitä täydentävässä asetuksessa30. Päivähoidossa työskentelevän henkilöstön määrää 
ja henkilöstörakennetta koskevat säädökset sisältyvät asetukseen lasten päivähoidosta31.  

Päivähoidon henkilöstöryhmien työ on vahvasti muuttumassa. Muutosta ilmentää myös 
se, että perinteisten ammattiryhmien ja työtehtävien rinnalle on alkanut kehittyä uuden-
laisia ammattinimikkeitä ja tehtäväkokonaisuuksia. Tästä esimerkkinä ovat perhetyön-
tekijät, joita toimii erilaisissa tehtävissä ja erilaisin koulutustaustoin myös päivähoidos-
sa32. Perhetyön kenttä on tällä hetkellä monella tapaa jäsentymätön ja sen asema palve-
lujärjestelmässä on selkiintymätön.  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Sosiaali- ja terveydenhuollon taskutieto 2006. Helsinki: Stakes. 
29 L 272/2005. 
30 A 608/2005. 
31 A 239/1973. 
32 Puroila, 2004a; Uusimäki, 2005. 
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Taulukko 1.   Päivähoidon ammatit 
 

Ammatti Lukumäärä33 
Perhepäivähoitaja 12 244 
Ryhmäperhepäivähoitaja 1 381 
Lastentarhanopettaja 8 608 
Päiväkodin johtaja 1 873 
Päivähoitaja 1 794 
Lastenhoitaja  11 206 
Laitosapulainen 1 314 
Päiväkotiapulainen 1 287 
Erityisavustaja 776 
Erityislastentarhanopettaja 654 

 
 
Taulukko 2.   Työntekijöiden koulutustausta ammattinimikkeittäin34 
 

Ammattinimike Koulutustausta 
Lastentarhanopettajatutkinto noin 75% 
Sosiaalikasvattaja 8% 

Päiväkodin johtaja 

KK tai KM 8% 
Erityisopettajan tutkinto 41% 
Erityisopettajan opinnot alle kouluikäisten ja esiasteen osa-alueella 24%  
Varhaiserityisopettajan koulutus 2% (VEO) 
EHA, EMU/ESY, EO 5%35  (pohjalla peruskoulun luokanopettajan 
opinnot) 

Erityislastentarhan- 
opettaja 

Muu 28% 
Lastentarhanopettaja 68,2% 
Sosiaalikasvattaja 11,3% 
Kasvatustieteen kandidaatti 9,8% 
Sosionomi 7,5% 

Lastentarhanopettaja 

Kasvatustieteen maisteri 1,1% 
Lastenhoitaja 41% 
Lähihoitaja 27% 
Päivähoitaja 27% 

Lastenhoitaja  

Lastenohjaaja 1% 
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 14% 
Perhepäivähoitajakurssi 56% 
Muu päivähoidon koulutus 12% (esim. lähi-, päivä- tai lastenhoitaja, lto, 
sosionomi) 

Perhepäivähoitaja36 

Ei varhaiskasvatuksen ammatillisen koulutusjärjestelmän mukaista kou-
lutusta 74% (sisältää 56% pph-kurssin suorittaneet) 

                                                 
33 Yleisimmät ammattinimikkeet päivähoidossa vuoden 2005 lopussa Kuntien eläkevakuutuksen mukaan.  
http://www.keva.fi 22.9.2006. 
34 LTOL, 2004. 
35 Selvityksessä käytetyt erityislastentarhanopettajan koulutustaustaa kuvastavat nimikkeet eivät ole ny-
kyisten opetussuunnitelmien ja lainsäädännön mukaisia, mutta niitä vielä käytetään. 
ESY=sopeutumattomien erityisopetus joka noudattaa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, 
EMU=mukautettu erityisopetus, EHA= harjaantumisopetus. 
36 Pohjautuu vuonna 2005 toteutettuun perhepäivähoidon valtakunnalliseen osaamiskartoitukseen: Ks. 
tulokset www.socca.fi tai www.merikoski.fi. Artikkeli: Alila, K ja Parrila, S. ”Perhepäivähoitohenkilös-
tön osaamisen haasteet – valtakunnallisen osaamiskartoituksen tuloksia” ilmestyy PERHO–hankkeen 
loppuraportissa STM:n julkaisuna alkuvuodesta 2007. 
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Päiväkodin sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa eri ammattiryhmien yhteistä, jaettua 
ammatillista toimintaa päiväkodin perustehtävän toteuttamiseksi37. Parhaimmillaan mo-
niammatillisuus näyttäytyy päiväkotien kasvatusyhteisössä rikkautena ja mahdollisuute-
na yhdistää työntekijöiden eri tavoin painottunut osaaminen. Toisaalta moniammatilli-
seen yhteistyöhön liittyy intressien ristiriitoja ja ammattikuntien välistä reviirikamppai-
lua38.  

Päivähoidon ammattiryhmien välinen työnjako on vuosien saatossa vaihdellut. Selkeästi 
eriytyneistä työtehtävistä ja vastuualueista on 1990-luvulta lähtien siirrytty kohti yhdes-
sä tekemisen kulttuuria. Tämä on saattanut rikastuttaa varhaiskasvatustyötä ja mahdol-
listaa työntekijöiden erilaisen osaamisen hyödyntämisen työyhteisöissä. Toisaalta toi-
menkuvien ja tehtäväalueiden hämärtyminen on saattanut johtaa myös siihen, että eri 
ammattiryhmien osaamisen ydin on joutunut kadoksiin39. Esimerkiksi vastikään valmis-
tuneessa selvityksessä40 varhaiskasvatustyö oli moniin muihin sosiaalihuollon palvelui-
hin verrattuna ”tiimityömäisempi”, eivätkä kuntien sosiaalijohtajat ja sosiaalilautakunti-
en puheenjohtajat löytäneet juurikaan ammattiryhmäkohtaisia työtehtäviä. Moniamma-
tillinen yhteistyö on sekä tutkimuksellinen,  koulutuksellinen että työnjohdollinen haas-
te.  Yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan ammattiryhmien työtehtävien ja osaamisaluei-
den selkiyttämistä. 

Vuoden 1993 alusta Suomessa on siirrytty lapsiryhmän enimmäiskoon sääntelystä hen-
kilöstön ja lasten välisen suhdeluvun sääntelyyn. Nykyisten säädösten puitteissa kunnil-
la on aikaisempaa enemmän liikkumavaraa päiväkotien henkilöstörakenteen muodosta-
misessa. Käytännössä kehitys on ollut sen suuntainen, että lastentarhanopettajien osuus 
henkilöstöstä on pienentynyt lähes 50 prosentista 30 prosenttiin.41 Muulla henkilöstöllä 
on toisen asteen tai sitä alempi koulutus.42  

Jaoston mukaan henkilöstön koulutustason lasku on ristiriidassa viimeaikaisten koulu-
tuspoliittisten reformien (varhaiskasvatuksen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutuk-
sen vakinaistuminen) ja työn vaativuuden lisääntymisen kanssa. Päiväkotien henkilöstö-
rakennetta koskevia säädöksiä tulee tarkistaa ottaen huomioon työtehtävien pedagogi-
nen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen laajeneminen. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Karila & Nummenmaa, 2001. 
38 Kinos, 1997. 
39 Puroila, 2004b.  
40 Siltaniemi, 2006. 
41 Karila & Nummenmaa, 2001; ks. myös Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2005.  
42 Päivähoidon kuntatason vaihtoehtoja, 2000. 
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Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Muutetaan päiväkodin henkilöstörakennetta koskevia säädöksiä siten, että päi-
väkodissa tulee yhdellä kolmesta hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla 
KK/KM –tutkinto, yhdellä joko KK/KM tai sosionomi (AMK) –tutkinto ja yh-
dellä lähihoitaja- tai lastenohjaajatutkinto.  

 Selkiytetään varhaiskasvatuksessa toimivien lastentarhanopettajien, kasvatustie-
teen kandidaattien/kasvatustieteen maistereiden ja sosionomien työtehtävät ja 
ammattinimikkeet. 

 Selkiytetään perhetyön ja perhetyöntekijöiden asemaa ja suhdetta varhaiskasva-
tukseen.  

 
Henkilöstö ja varhaiserityiskasvatus 

Päivähoidossa lapsen erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen on perinteisesti määritelty 
kuuluvaksi erityispäivähoidon toimintakenttään. Tämä määrittely on osoittautunut nyky-
yhteiskunnassa riittämättömäksi. Lasten tuen tarve on lisääntynyt ja monipuolistunut ja 
raja erityisen ja normaalin välillä on muodostunut aiempaa häilyvämmäksi Erityisen 
tuen ohella on alettu peräänkuuluttaa koko henkilöstön valmiuksia varhaiseen tukeen. 
Lapsen varhainen tukeminen edellyttää yhteistyötä koko työyhteisöltä. Varhainen tuki 
perustuu henkilöstön vahvaan perusosaamiseen ja siihen sisältyy myös ennalta ehkäisyn 
näkökulma. Varhaisen tuen varaan rakentuu erityinen tuki, joka edellyttää erityispeda-
gogista osaamista.43  

Varhaiskasvatuksen kentässä työskentelevien erityislastentarhanopettajien toimenkuva 
ja toiminta-alue vaihtelevat. Erityislastentarhanopettaja voi toimia lapsiryhmässä eri-
tyisopettajana (elto), päiväkodin / päiväkotien yhteisenä erityisopettajana (relto) tai alu-
een tai kunnan kiertävänä erityisopettajana (kelto).44  Keltolla on konsultoiva ja päivä-
hoidon inkluusiota tukeva ja ohjaava tehtävä. Myös lapsiryhmissä toimivilla eltoilla on 
enenevässä määrin ollut konsultatiivisia tehtäviä. Erilaisissa tehtävissä toimivilla eri-
tyisopettajilla on yhteisiä tai yhteneviä työalueita. Työn perusta on monitieteinen ja so-
veltava ja yhtenä keskeisenä asiana on edelleenkin erilaisuuden arvostuksen ja suvaitse-
vaisuuden lisääminen. Työ on selkeästi verkostomaista ja moniammatillista ja se kokoaa 
yhteen päivähoidon ulkopuolisia asiantuntijoita. Varhaiserityiskasvatus edellyttää lapsi-
lähtöisyyttä ja perheen voimavarojen ja tarpeiden suunnassa työskentelyä. Varhaiseri-
tyiskasvatus niveltää yhteen yksilöllisiä tavoitteita ja eriyttämistä sekä lasten vertaissuh-
teiden yhteisöllisyyden45.  

Esiopetusta ja päivähoitoa koskevissa selvityksissä on todettu kuntien olevan eriarvoi-
sessa asemassa erityislastentarhanopettajan palveluiden saatavuuden suhteen46. Alle 
kouluikäisiä erityistuen tarpeessa olevia lapsia on lukumääräisesti eniten suurissa kun-

                                                 
43 Heinämäki, 2005. 
44 Pihlaja, 2001.  
45 Pihlaja, 2001.  
46 Esiopetuksen tila Suomessa, 2004; Färkkilä & Kahiluoto & Kivistö, 2006; Kahiluoto, 2002; Puroila, 
2005. 
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nissa, joissa työskentelee myös eniten erityislastentarhanopettajia. Monin paikoin eri-
tyislastentarhanopettajaresurssi on kuitenkin riittämätön tarpeeseen nähden. Pienissä 
kunnissa ongelmana on se, että erityispalveluja ja erityisosaamista ei ole käytettävissä 
oman kunnan alueella47. Huomiota on myös kiinnitetty siihen, että noin 30 prosenttia 
erityislastentarhanopettajista on epäpäteviä48. Erityislastentarhanopettajien saatavuuteen 
vaikuttavat monet tekijät. Laskelmien mukaan 1990- ja 2000-luvuilla on valmistunut yli 
1 000 varhaiserityiskasvatuksen ammattilaista. Kunnan päivähoidossa ja esiopetuksessa 
heitä työskentelee kuitenkin huomattavasti vähemmän. Erityislastentarhanopettajien 
määrään ja varhaiserityiskasvatuksen toteutumiseen tulee lähivuosina vaikuttamaan päi-
vähoitolain uudistukseen sisältyvä kuntien velvoite huolehtia siitä, että kunnan käytettä-
vissä on päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaava määrä erityislastentarhanopettajan 
palveluja49.   

Varhaiserityiskasvatuksen tarpeisiin vastataan kunnissa myös palkkaamalla päivähoi-
toon avustajia. Osa avustajista toimii lapsiryhmissä, osa erityistä tukea tarvitsevan lap-
sen henkilökohtaisena avustajana. Valtakunnallisen päivähoitoselvityksen mukaan päi-
vähoidossa olisi tarvetta noin 770 uudelle avustajalle50. Ongelmana on myös se, että 
avustajat ovat usein määräaikaisia, työllistämistuen avulla palkattuja, alalle kouluttamat-
tomia henkilöitä.  Jaosto esittääkin, että päivähoidon erityiskasvatuksessa työskentelevi-
en avustajien kelpoisuusvaatimuksena tulee jatkossa olla vähintään soveltuva ammatti-
tutkinto tai erikoisammattitutkinto. 

 
Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Huolehditaan erityslastentarhanopettajien riittävyydestä. 

 Kiinnitetään huomiota erityiskasvatuksen tehtävissä toimivien avustajien koulu-
tustasoon ja työsuhteisiin.  
 Päivähoidon erityiskasvatuksessa työskentelevien avustajien kelpoisuusvaati-

muksena tulee vähintään olla soveltuva ammattitutkinto tai erikoisammattitut-
kinto.  

 

Varhaiskasvatuksen johtaminen 

Varhaiskasvatuksen johtaminen kuntatasolla on järjestetty eri kunnissa eri tavoin. Esi-
merkiksi johtajien ammattinimike ja toimenkuva vaihtelevat mm. kuntakoon mukaan. 
Joidenkin varhaiskasvatuksen kuntatason johtajien toimenkuvissa painottuu kokonais-
vastuu kunnan varhaiskasvatuspalveluista. Erityisesti pienemmissä kunnissa johtajien 
työnkuvaan kuuluu lisäksi päiväkodin johtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan tehtäviä. 
Pienimpien kuntien varhaiskasvatuksen johtajat työskentelevät myös lastentarhanopetta-
jana lapsiryhmässä. Joissakin kunnissa varhaiskasvatuspalveluista vastaavan viranhalti-

                                                 
47 Svärd, 2001; Puroila, 2005. 
48Seija Mutikaisen jaostolle tuottama materiaali. 
49 Laki lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973)muuttamisesta 1255/2006.  
50 Färkkilä & Kahiluoto & Kivistö, 2006. 
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jan alaisuuteen kuuluu muita lapsiperheiden palveluja (neuvolatyö, sosiaalityö, perhetyö 
ja kotipalvelu lapsiperheissä).51 

Stakesin tilastojen mukaan52 kunnan järjestämässä päivähoidossa toimii päiväkodin joh-
tajina hieman vajaat 2000 henkilöä. Päiväkodin johtajan sijoittuminen kunnan hallinnol-
liseen organisaatioon vaihtelee kunnittain ja työyksiköittäin. Myös päiväkodin johtajan 
virkanimikkeet ja työtehtävät vaihtelevat. Useimmiten päiväkodin johtaja hoitaa yhden 
päiväkodin johtajan tehtävät joko lapsiryhmätyöskentelystä vapautettuna hallinnollisena 
johtajana tai yhdistäen lapsiryhmätyön ja johtajan tehtävät. Tähän tehtäväkenttään on 
kuitenkin alkanut tulla yhä enemmän vaihtelua. Monilla päiväkodin johtajilla on vas-
tuullaan edellä mainittujen tehtävien ohella oman alueen perhepäivähoidon tai leikki-
toiminnan ohjaus. Joissakin kunnissa on myös käytäntönä keskittää useamman päiväko-
din johtajan tehtävät yhdelle johtajalle.53 

Viime vuosikymmenellä virinnyt varhaiskasvatuksen johtajuuden tutkimus54 on osoitta-
nut, että johtajalla on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun arvioin-
nissa ja kehittämisessä. Suomalaisessa yhteiskunnassa  ohjausjärjestelmän muutos on 
merkinnyt sitä, että vastuu varhaiskasvatustyön sisällön ja laadun arvioinnista ja kehit-
tämisestä on siirtynyt entistä enemmän paikallisen ja suorittavan tason toimijoiden teh-
täväksi. Tämä asettaa uudenlaisia vaateita varhaiskasvatuksen johtajuudelle sekä päivä-
hoitoyksiköiden että kunnan tasolla.  

Päivähoidon johtajien kelpoisuutta koskevissa säädöksissä 55 johtajat on jaettu kahteen 
ryhmään: pääasiassa hallinnollisissa tehtävissä toimiviin sekä ammatillisissa johtotehtä-
vissä toimiviin. Noin 75 prosenttia päiväkodin johtajista on koulutukseltaan lastentar-
hanopettajia. Sosiaalikasvattajia johtajista on noin 8 prosenttia ja saman verran johtajina 
työskentelee kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneita.56 Osa joh-
tajista on peruskoulutuksensa ohella osallistunut johtamiseen tai hallintoon liittyvään 
täydennyskoulutukseen. Koulutusten laajuudet vaihtelevat ja niiden sisältöjen kirjo on 
laaja. Osa koulutuksista on kohdennettu nimenomaan varhaiskasvatuksen johtamisen 
kysymyksiin, osa on laajasti eri johtajaryhmille kohdennettua esimieskoulutusta57. Kai-
ken kaikkiaan johtajan tehtäviin liittyvä kouluttautuminen on epäyhtenäistä. LTOL:n 
teettämän selvityksen mukaan lähes 80 prosenttia johtajista katsoo tarvitsevansa lisä-
koulutusta johtamistehtäviin58. Johtajan kvalifikaatioille lisävaateita aiheuttaa varhais-
kasvatustyön vaativuuden muutos, joka koskettaa erityisesti varhaiskasvatusta johtavia 
työntekijöitä. Jaoston mukaan tämä tulee huomioida varhaiskasvatuksen johtotehtävissä 
toimivien kelpoisuusehdoissa.  

 

 

                                                 
51 esim. Puroila, 2005. 
52 ks. Färkkilä & Kahiluoto & Kivistö, 2006. 
53 Puroila, 2005. 
54 esim. Nivala, 1997; Rodd, 1994; Hujala & Puroila, 1998; Nivala & Hujala, 2002. 
55 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005. 
56 LTOL 2004.  
57 LTOL, 2004; ks. myös Puroila, 2005. 
58 LTOL, 2004. 
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Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Kehitetään varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyvää koulutusta. 

 Muutetaan henkilöstön kelpoisuuksia koskevia säädöksiä siten, että päivähoidon 
hallinnollisissa johtotehtävissä tulee olla kelpoisuutena soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto, johon sisältyy riittävä varhaiskasvatuksen perehtyneisyys ja 
riittävä johtamisosaaminen. Päivähoidon kasvatusorganisaatioiden ammatillisis-
sa johtotehtävissä kelpoisuutena tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkin-
to, johon sisältyy lastentarhanopettajakelpoisuuden antavat opinnot sekä riittävä 
johtamisosaaminen.  

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tutkimus- ja kehittämistehtävissä 

Muuttuvassa toimintaympäristössä varhaiskasvatuksen kannalta keskeiseksi kysymyk-
seksi nousee, millainen on palvelujärjestelmän ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kyky 
reagoida muutokseen ja kehittää toimintaa muutosten edellyttämällä tavalla. Varhais-
kasvatuksen kehittyminen tasavertaisesti muiden sektoreiden kanssa edellyttää panos-
tusta tutkimus-59 ja kehittämistoimintaan. Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen kehit-
tämistyötä koordinoi Stakes.  

Varhaiskasvatuksen alueellinen kehittämistehtävä kuuluu lakisääteisesti yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen toimialaan60. 2000-luvulla varhaiskasvatuksen kehittämistyötä 
on toteutettu myös sosiaalialan osaamiskeskuskontekstissa, joskin osaamiskeskukset 
ovat panostaneet ja resursoineet varhaiskasvatuksen kehittämiseen eri tavoin61. Viime 
vuosina varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa on organisoitu ja resursoitu kehittämis-
projektien ja -hankkeiden kautta62. Samalla projekteihin ja kehittämistyötä koordinoi-
viin organisaatioihin on työllistynyt erityisesti varhaiskasvatuksen kehittämiseen koh-
dentuvaa henkilöstöä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka paljon varhais-
kasvatuksen henkilöstöä työskentelee kehittämis- ja tutkimustehtävissä.  

Hankeperustaisen kehittämistyön ongelmina on ollut kehittämistyön lyhytkestoisuus ja 
pirstoutuneisuus. Kehittämistyön tulevaisuuden turvaaminen on asetettu yhdeksi tavoit-
teeksi kansallisessa sosiaalialan kehittämisohjelmassa63. Sen toimeenpanosuunnitelman 
mukaan tarkoituksena on, että pitkällä aikavälillä jokaisessa seutukunnassa on pysyvästi 
kehittämisyksikkö, esim. yksi päiväkoti, jolla asiakastyön lisäksi on erityinen tehtävä 
kehittää, kouluttaa ja arvioida sekä lisätä oman alueensa ammatillisen henkilöstön 

                                                 
59 Varhaiskasvatuksen tutkimustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista ks. tarkemmin Tutkimuksen ja 
kansainvälisen yhteistyön jaoston raportti. 
60 Yliopistolaki 715/2004; Ammattikorkeakoululaki 351/2003. 
61 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001; .Alila & Ojala, 2006. 
62 ks. esim. Alila & Ojala, 2006. 
63 Sosiaalialan kehittämishanke, 2003. 
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osaamista64. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköt ovat käynnistäneet 
toimintansa65.  

Mikäli varhaiskasvatuksen alueelle syntyy koko maan kattava kehittämisyksiköiden 
verkosto, se merkitsee myös kehittämistyötä suunnittelevan ja koordinoivan henkilöstön 
määrän kasvua. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa tulee huomioida tutkimus- ja kehit-
tämistyöhön liittyvän osaamisen tarpeet.  

 

Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Turvataan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyön resurssit ja rakenteet 
koko maan alueella.  

 Vahvistetaan varhaiskasvatuksen asiantuntemusta sosiaalialan osaamiskeskuk-
sissa.  

 Kehitetään varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvää osaamis-
ta.  

 

1.3 Varhaiskasvatustyössä tarvittava osaaminen 

Varhaiskasvatustyön työntekijälle asettamia vaatimuksia voidaan tarkastella monenlai-
sen käsitteellisen viitekehyksen kautta. Ammatillinen pätevyys mielletään yleensä suori-
tettuun ammattitutkintoon tai muodollisten kelpoisuusehtojen täyttymiseen. Varhaiskas-
vatuksen tehtäviin vaadittava muodollinen pätevyys ilmaistaan tutkintoina laissa sosiaa-
lihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Koulutusjärjestelmällä on näin 
eräänlainen ’portinvartijan’ tehtävä: myöntää opiskelijalle lupa toimia ammattikunnan 
täysivaltaisena jäsenenä.  

Työntekijät ja työyhteisöt vastaavat käytännön arkityössä työelämän asettamiin tiedolli-
siin ja taidollisiin vaatimuksiin. Ammatillinen osaaminen viittaa laajasti työssä tarvitta-
vien tietojen, taitojen sekä ammattieettisen vastuun muodostamaan kokonaisuuteen66. 
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on välttämätöntä nähdä osaaminen dynaa-
misena, kehittyvänä. Osaaminen ei myöskään ole pelkästään yksilöllinen ilmiö. Osaa-
mista on viime vuosina yhä useammin tulkittu työyhteisöjen, verkostojen ja organisaati-
oiden kykynä ratkaista luovasti työssä eteen tulevia tilanteita67.  

Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työtehtävissä tarvittavaa ammatillista osaamis-
ta voi jäsentää neljälle tasolle (taulukko 3). Kaikille ammattiryhmille yhteinen osaami-
nen kattaa varhaiskasvatustyön eettiset periaatteet, toimintaympäristön ja perustehtävien 

                                                 
64 Sosiaalialan kehittämishanke, 2003, Hankekokonaisuus 3.2, Hanke 3. 
65 Moniku-hanke pääkaupunkiseudulla; Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö –hanke Pohjois-
Pohjanmaalla; Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö -hanke Ruori Kaakkois-Suomen alueella. 
66 esim. Filppa 2002; Luukkainen, 2004. 
67 esim. Karila & Nummenmaa, 2001. 
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tulkintaan liittyvän osaamisen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen 
sekä valmiudet jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kaikilta ammatti-
ryhmiltä edellytetään myös varhaiskasvatuksen substanssin hallintaa. Tämä osaamisen 
alue on kuitenkin eri ammattiryhmillä eri tasoista ja eri tavoin painottunutta. Ammatti-
ryhmillä on myös omat erityiset osaamisalueensa. Lisäksi osaamisessa voidaan nähdä 
tilannesidonnaisia osaamisen alueita.  

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamista tarkasteltaessa on myös huomioitava se, 
että samassa ammatissa toimivien työntekijöiden välillä voi olla koulutustaustasta joh-
tuvia eroja. Esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen saaneet las-
tentarhanopettajat ovat käyneet läpi erilaiset ja eri tavoin painottuneet koulutusohjelmat. 
Samanlaisia painotuseroja on myös lastenhoitajien ammattiryhmässä. Lastenhoitajan 
tehtäviin ovat kelpoisia myös kirkon lastenohjaajatutkinnon suorittaneet henkilöt, joiden 
koulutuksessa uskontokasvatuksella on erityinen merkitys.   

 

Taulukko 3.   Varhaiskasvatuksen työtehtävissä tarvittava osaaminen  
 

Päivähoidon opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävät  Tutkimus- ja 
kehittämis-
tehtävät 

Esimies-
tehtävät Erityis- 

lastentarhan- 
opettaja 

Lastentarhan- 
opettaja 

Lasten- 
hoitaja 

Perhepäivä- 
hoitaja 

 
1) Kaikille 
yhteinen osaa-
minen 

 Toimintaympäristön ja perustehtävien tulkintaan liittyvä osaaminen 
Yhteistyöhön  ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen 

Jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaaminen 
Eettinen osaaminen 

2) Varhais-
kasvatus- 
saaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen 
Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Pedagoginen 
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen  

Hoito-, hoiva- ja 
huolenpito-
osaaminen 

 

Hoito-, 
hoiva- ja 
huolenpito-
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen 

Hoito-, hoi-
va- ja huo-
lenpito-
osaaminen 

Kasvatus-
osaaminen 

 
3) Erityinen  
osaaminen 

Tutkimus-
osaaminen 

Suunnittelu-
osaaminen 

Kehittämis-
osaaminen 

Johtamiseen, 
hallintoon ja 
ohjaamiseen 
liittyvä 
osaaminen 

Talous-
osaaminen 

Erityis-
pedagoginen 
osaaminen 

Konsultaatio-
osaaminen 

Opetussuunnitel-
maosaaminen 

Lapsen kehityk-
sen ja oppimisen 
tuntemus 

Sosiaali-
pedagoginen 
osaaminen 

Tutkimus- ja 
kehittämis-
osaaminen 

Lasten ter-
veyden 
edistämi-
seen, kun-
toutukseen, 
sairauksiin 
ja lääkehoi-
toon liittyvä 
osaaminen 

 

Lasten tervey-
teen, turvalli-
suuteen ja 
ruokahuoltoon 
liittyvä osaa-
minen 

 

4) Tilanne-
osaaminen 

Tilannesidonnaiset osaamisen ulottuvuudet (esim. kieli- ja kulttuurikysymykset) 
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1)    Kaikille yhteinen osaaminen 

Toimintaympäristöön ja perustehtävään liittyvä osaaminen68  

Tietoisuus toimintaympäristöstä ja sen muutoksista auttaa yksittäisiä työntekijöitä ja eri 
ammattiryhmiä pohtimaan oman työn ja painopisteiden muutoksia ja muuttuvien tehtä-
vien yhteistä toteuttamista. Toimintaympäristöön ja perustehtävään liittyvä osaaminen 
sisältää mm. seuraavia ulottuvuuksia: 

− Kasvatuksen kulttuuristen ja yhteiskunnallisten lähtökohtien tiedostaminen. 
− Kulttuurin ja yhteiskunnallisten instituutioiden tunteminen. 
− Kulttuurinen lukutaito, lasten ja perheiden erilaisten kulttuuristen taustojen ym-

märtäminen 
− Lasten ja perheiden arjen kokonaisuuden tuntemus.  
− Tietoisuus varhaiskasvatustyötä ohjaavasta lainsäädännöstä ja muusta ohjauksesta.  

 
Yhteistyöhön  ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen69 

Kasvatustyö on perusolemukseltaan yhteisöllistä työtä ja se toteutuu parhaimmillaan 
kasvatuskumppanuuden periaatteella. Kasvatuskumppanuus tuottaa mukanaan vaati-
muksen yhteistyöosaamisesta, jota tarvitaan vanhempien, muun henkilöstön ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa työskenneltäessä. Yhteistyöosaamisen yksi keskeinen ulottu-
vuus on työn kielellinen hallinta, jonka merkitys on noussut esille esimerkiksi esiope-
tus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa. Työskentely vaatii yhteistyötä sekä 
toimintayksiköiden sisällä että esimerkiksi koulujen opettajien kanssa, mikä edellyttää 
kykyä kuvata ja perustella omia näkökantoja kielellisesti.  

  
Jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaaminen70 

Muuttuvassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvaan kehittämiseen liittyvää osaamis-
ta. Muuttuvat työn ehdot ja tiedon nopea lisääntyminen ovat siirtäneet asiantuntijuuden 
ja osaamisen kehittymisen painopisteen työssä oppimiseen. Oman työn arviointi ja tut-
kiminen, reflektiivinen työote, edellyttävät reflektio-osaamista. Tiedon nopea lisäänty-
minen ja varhaiskasvatuksen alueella tutkimuksen lisääntyessä myös aiemman tiedon 
kumoutuminen edellyttävät henkilöstöltä tiedon hankinnan ja prosessoinnin taitoja. 
Näihin liittyy myös kriittinen suhtautuminen tietoon. Tällaista osaamista voidaan kutsua 
tiedonhallinta-osaamiseksi. 

 
Eettinen osaaminen 

Lasten parissa tehtävän työn perusta on luonteeltaan eettis-filosofinen. Lapsen kasvua ja 
kehitystä koskeva tavoitteenasettelu on yhteydessä arvioihin, koska tavoitteet sisältävät 
oletuksen kasvun ja kehityksen toivottavasta suunnasta ja päämäärästä. Varhaiskasva-
tukseen henkilöstön ammatillisessa osaamisessa keskeistä on eettinen osaaminen. Eetti-

                                                 
68 Perustuu Karila & Nummenmaa 2001 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamiin teksteihin. 
69 Perustuu Karila & Nummenmaa 2001 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamiin teksteihin. 
70 Perustuu Karila & Nummenmaa 2001 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamiin teksteihin. 
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nen osaaminen viittaa siihen, millaisin perustein työntekijä tekee työssään valintoja ja 
ratkaisuja. Varhaiskasvattajan eettiseen osaamiseen kuuluu oman alan arvoperustan ja 
ammattieettisten periaatteiden tuntemus sekä kyky huomioida ne arjen työtilanteissa.  

 
2)    Varhaiskasvatusosaaminen71 

Työn substanssiin eli varhaiskasvatukseen liittyvä osaamisalue koostuu monista osa-
alueista. Laissa lasten päivähoidosta päivähoidon tehtäväksi on määritelty lasten per-
soonallisuuden kasvun ja perheiden kotikasvatuksen tukeminen. Työ on siis kaksiulot-
teista - toisaalta työskentelyä lasten ja toisaalta lasten perheiden parissa. Tällä hetkellä 
julkinen varhaiskasvatus, erityisesti päiväkodit, ovat muotoutumassa osaksi suomalaista 
kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Niille asetetaan uusia odotuksia lasten oppimisen tu-
kemiseksi ja laadukkaan oppimisympäristön rakentamiseksi. Samanaikaisesti varhais-
kasvatuspalvelut ovat osa sosiaalipalvelujärjestelmää, minkä johdosta työssä vaaditaan 
opetuksen ja kasvatuksen ohella hoitoon ja huolenpitoon liittyvää osaamista.  

 
Kasvatusosaaminen72 

Henkilöstön kasvatusosaaminen luo perustan julkisen varhaiskasvatuksen toteuttamisel-
le. Se auttaa henkilöstöä näkemään sen, mikä on olennaista ihmisenä kasvamisessa ja 
mitkä ovat sellaisia kasvatuksellisia tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä, jotka auttavat 
lasta ihmisenä kasvamisen prosessissa. Kasvatuksessa on aina mukana menneisyys, ny-
kyhetki ja tulevaisuus. Menneisyys sisältyy kasvatukseen traditioiden kautta. Se on läs-
nä myös työntekijöiden omissa kasvatukseen liittyvissä uskomuksissa ja käsityksissä, 
jotka ovat muotoutuneet heidän elämänkokemuksensa myötä. Varhaiskasvatuksen hen-
kilöstön kasvatusosaamiseen kuuluu kasvatukseen liittyvien uskomusten ja käsitysten 
tiedostaminen ja arviointi. Voidakseen auttaa lasta hankkimaan valmiuksia, jotka kanta-
vat häntä nykyhetken ohella tulevaisuuteen, työntekijä tarvitsee kuvan sekä tavoitellusta 
että toteutumaan pyrkivästä tulevaisuudesta. Tämä vaatii myös niiden arvojen pohtimis-
ta, joiden varaan tulevaisuutta rakennetaan. Arvokeskustelut, tulevaisuuden kuvien 
luominen ja kasvatuksellisten seurausten pohdinta toteutuvat parhaimmillaan yhdessä 
lasten vanhempien ja koko työyhteisön kanssa. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tule-
vaisuuden ennakointi ovat nykypäivän kasvattajien keskeisiä taitoja. Kasvatuksessa ei 
ole läsnä vain mennyt ja tuleva ulottuvuus, vaan kasvatusvuorovaikutuksen näkökul-
masta kasvatus toteutuu tässä ja nyt. Jokainen työntekijä on kasvatuksellisessa vuoro-
vaikutuksessa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kanssa. Vuorovaikutuksen laa-
dun tiedostaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä kasvatusosaamiseen liittyviä seikkoja.  

 
 

 

                                                 
71 Varhaiskasvatusosaaminen on tässä jäsennetty kasvatusosaamiseen, pedagogiseen osaamisen sekä hoi-
va- ja huolenpito-osaamiseen. Näitä ei kuitenkaan tulisi ymmärtää kategorisesti toisistaan erillisinä aluei-
na. Henkilöstön pedagogista osaamista on esim. hoiva- ja huolenpitotilanteiden pedagoginen hyödyntä-
minen. 
72 Perustuu Karila & Nummenmaa 2001 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamiin teksteihin. 
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Pedagoginen osaaminen73 

Pienten lasten oppiminen käynnistyy usein heidän luontaisesta kiinnostuksestaan ympä-
ristönsä ilmiöitä kohtaan. Kiinnostuksen kehittyminen oppimista edistäväksi aktiiviseksi 
toiminnaksi vaatii tuekseen laadukasta oppimisen ympäristöä ja aikuisen ohjaavaa ope-
tusta. Lasten oppimisympäristö rakentuu niistä käytännöistä ja olosuhteista, joissa lapset 
päivittäin ovat mukana. Päiväjärjestys, leikkivälineiden ja toimintamateriaalien sijoittelu 
ja laatu sekä tilojen ja materiaalien käyttöön liittyvät säännöt ovat lapsen päivittäin koh-
taamia oppimisen tukijoita tai rajoittajia. Laadukas oppimisympäristö syntyy myös hen-
kilöstön asennoitumisesta - se sallii ja mahdollistaa lasten uteliaan, aktiivisen, etsivän ja 
tutkivan toiminnan. Jotta henkilöstö kykenee rakentamaan lapsille laadukkaan kasvu- ja 
oppimisympäristön, heidän on tunnettava lapsen kehitystä ja sen ympäristölle asettamia 
vaatimuksia. Lisääntynyt tieto lapsen kehityksestä ja oppimisesta haastaa myös kehittä-
mään uudenlaisia opetuksellisia ratkaisuja. Henkilöstön on tunnettava hyvin ikäkaudelle 
soveltuvia pedagogisia menetelmiä. Osaamista tarvitaan myös erityispedagogisella alu-
eella, koska yhä useampi lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja ohjausta.  

 
Hoito-, hoiva- ja huolenpito-osaaminen 

Lapsen hyvinvointia ja terveyttä edistävä hoiva ja huolenpito on yksi laadukkaan var-
haiskasvatuksen kriteereistä74. Hoivalle on tyypillistä elämää ylläpitävä, reproduktiivi-
nen luonne75. Varhaiskasvatustyössä hoiva on toisaalta lasten fyysisestä perushoidosta 
huolehtimista, toisaalta myös sosiaaliset ja emotionaaliset tekijät ovat hoivassa keskei-
siä. Responsiivinen hoiva viittaa lapsen ja varhaiskasvattajan vuorovaikutussuhteeseen, 
jossa huolenpito ulottuu fyysisten perustarpeiden tyydyttämisen ohella emotionaaliseen 
sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen76. Hoito-, hoiva- ja huolenpito-osaamiseen kuulu-
vat ne tiedot ja taidot, jotka liittyvät lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden 
ylläpitämiseen ja edistämiseen.  

 
3)    Erityinen osaaminen tehtäväalueittain 

Tutkimus- ja kehittämistehtävät 

− tieteenfilosofinen ja tieteenteoreettinen osaaminen  
− varhaiskasvatukseen ja sen yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyvä teo-

reettinen osaaminen  
− tutkimusmenetelmäosaaminen 
− luovuus, innovatiivisuus 
− kokonaisvaltainen varhaiskasvatustutkimuksen, varhaiskasvatuksen palvelujärjes-

telmän, koulutusjärjestelmän sekä käytännön varhaiskasvatustyön tuntemus 
− kehittämistyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvä osaaminen  
− projektikehittämiseen ja rahoitusjärjestelmiin liittyvä osaaminen 
− verkostoitumiseen ja yhteistyöhön liittyvä osaaminen 

                                                 
73 Perustuu Karila & Nummenmaa 2001 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamiin teksteihin. 
74 esim. Cryer, 1999; Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen, 1999. 
75 Julkunen, 1991. 
76 Leavitt, 1994. 
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Esimiestehtävät77 

Hallinnollinen johtaminen: 

− toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja muiden määräysten tunteminen 
− talouteen liittyvä osaaminen 
− henkisen ja fyysisen toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvä osaaminen 
− hallinnolliseen järjestelmään liittyvä osaaminen 
− virkavastuu 

 
Pedagoginen johtaminen 

– kasvatus- ja opetustyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyvä osaaminen 
– varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetuksen opetussuunnitelmien laatimiseen ja 

toteuttamiseen/toimeenpanoon liittyvä osaaminen  
– erityisen tuen tarpeisiin liittyvä osaaminen 
– moniammatillisen työskentelyn johtamiseen liittyvä osaaminen 
– palveluiden kehittämiseen, yhteistyökulttuurin rakentamiseen ja verkostoitumi-

seen liittyvä osaaminen 
– varhaiskasvatuksen asiantuntijana toimiminen 
– tutkimusosaaminen varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseksi kasvatuksellisesti, 

pedagogisesti ja opetuksellisesti siten, että se vastaa eri-ikäisten lasten ja eri kult-
tuuritaustan omaavien perheiden tarpeisiin 

 
Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen johtaminen 

– henkilöstön yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen liittyvä osaaminen 

– henkilöstöpolitiikan hallinta 
– työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvä osaaminen 
– työilmapiiriin sekä henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen, työviihtyvyyteen ja 

työterveyshuoltoon liittyvä osaaminen 
– henkilöstön rekrytointiin, perehdyttämiseen ja koulutukseen liittyvä osaaminen 
– tiedottamiseen liittyvä osaaminen 

 
Erityislastentarhanopettajan tehtävät78 
– perhelähtöiseen työhön liittyvä osaaminen 
– lapsen kehityksen tuntemus 
– lapsen kehityksen ja kasvun arviointiosaaminen 
– pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvä osaa-

minen 
– lasten erityiset tuen tarpeiden, erilaisten vammojen ja kroonisten sairauksien tun-

temus   
– perheille tarjottavien palvelujen tuntemus sekä kyky moniammatilliseen yhteis-

työhön  
– konsultatiivinen ja koulutuksellinen osaaminen  

                                                 
77 Kirsti Karilan ja Seija Mutikaisen jaostolle tuottama materiaali. 
78 Päivi Pihlajan jaostolle tuottama materiaali; Hannu Paavolan jaostolle tuottama materiaali. 
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Lastentarhanopettajan tehtävät79 

Kasvatuksen, pedagogiikan ja opetuksen osaamisalue 

– varhaiskasvatussuunnitelmien80 ja esiopetuksen opetussuunnitelmien laadintaan 
liittyvä osaaminen 

– opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittämiseen sekä niiden toteutumista tuke-
vien pedagogisten menetelmien valitsemiseen liittyvä osaaminen 

– pedagogisiin käytäntöihin liittyvä osaaminen 
– kasvu-, oppimis- ja opetusympäristöjen rakentamiseen liittyvä osaaminen 
– lasten yksilöllinen ja lapsiryhmien ohjaamiseen liittyvä osaaminen 
– varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumon ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen liittyvä osaaminen 

 
Lapsen kehityksen tuntemiseen liittyvä osaamisalue 

– kehitys- ja oppimisprosessien tunteminen sekä kehitystä edistävien kasvatus- ja 
opetuskäytäntöjen rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvä osaaminen 

– erityispedagogisen alueen osaaminen 

 
Asiantuntijuuden ja työn kehittämiseen liittyvä osaamisalue 

– analyyttisyyteen ja oman työn perusteiden argumentointiin liittyvä osaaminen  
– varhaiskasvatustyön teoreettinen hallinta ja tutkiva työote 
– kasvatukseen ja opetukseen liittyvän käsitteistön hallinta ja kehittäminen 
– alan kotimaisen ja ulkomaisen tutkimuksen ja muun kehittämistoiminnan seuraa-

minen, siihen osallistuminen ja hyödyntäminen omassa työssä. 

 
Lastenhoitajan tehtävät 
– terveyden edistämiseen liittyvä osaaminen 
– kuntoutukseen liittyvä osaaminen 
– sairauksiin ja lääkehoitoon liittyvä osaaminen 

 
Perhepäivähoitajan tehtävät81 

– terveyteen, turvallisuuteen ja ruokahuoltoon liittyvä osaaminen. 

 
4)   Tilanneosaaminen82 

Ammatilliseen osaamiseen kuuluu myös tilannesidonnaisia osaamisen alueita. Työn 
edellyttämä osaaminen saattaa saada erilaisia painotuksia ajasta ja paikasta riippuen. 

                                                 
79 Kirsti Karilan ja Seija Mutikaisen jaostolle tuottama materiaali. 
80 Sisältää lapsi-, yksikkö- ja kuntatason suunnitelmat. 
81 Perustuu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteisiin. Ks. Opetushallituksen määräys 
16/011/2006.   
82 Perustuu Puroila, A-M. 2004. 
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Esimerkiksi ruotsinkielisellä tai saamenkielisellä alueella työntekijöiden kielitaito ja 
monikulttuurinen osaaminen voi nousta olennaiseksi osaamista määrittäväksi alueeksi.  

Jaoston näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista tulee kehittää 
seuraavassa taulukossa mainituilla osa-alueilla. 

 

Jaoston toimenpide-esitykset: 

 Vahvistetaan henkilöstön osaamista seuraavilla alueilla:  

– lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen sekä niihin liittyvien prosessien ja riskien 
tunnistaminen ja varhainen tukeminen 

– varhaiskasvatussuunnitelmatyö 

– tietoteknologia 

– yhteistyö vanhempien kanssa ja kasvatuskumppanuus 

– kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus 

– terveyden edistäminen 
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2 VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS OSANA 
SUOMALAISTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ  

Luvussa kolme tarkastellaan varhaiskasvatuksen koulutusta osana suomalaista koulutus-
järjestelmää. Aluksi luodaan lyhyt katsaus suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja koulu-
tuksen kehittämisen painopisteisiin sekä koulutuspolitiikan keinoihin. Luvussa keskity-
tään erityisesti varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön kannalta keskeisiin asioihin eli 
ammatillisen koulutuksen, korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulutuksen sekä aikuiskou-
lutuksen linjauksiin. 

   

2.1 Suomalainen koulutuspolitiikka83, 84  

Koulutuspolitiikan ja -lainsäädännön periaatteista päättää eduskunta. Valtioneuvosto ja 
opetusministeriö sen osana vastaavat koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanos-
ta. Opetusministeriö valvoo kaikkea valtion budjetista rahoitettua koulutusta sekä val-
mistelee sitä koskevan lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset. 

Koulutuksen kehittämiseen liittyvät linjaukset määritellään hallitusohjelmassa ja valtio-
neuvoston joka neljäs vuosi hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelmassa85. Tämän hetkinen kehittämissuunnitelma on voimassa vuoteen 2008 saakka. 
Vuosia  2007 - 2011 koskevan suunnitelman valmistelu on aloitettu opetusministeriössä. 
Koulutuspolitiikan tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja kehittä-
mishankkein. Toimien vaikuttavuutta myös arvioidaan. 

 
Koulutuksen kehittämisen painopisteet 

Koulutuksen kehittämisen painopisteitä ovat väestön ja työvoiman koulutustason ja 
osaamisen kohottaminen, koulutusjärjestelmän tehokkuuden parantaminen, lasten ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä aikuisten koulutusmahdollisuuksien lisääminen. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty myös koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikutta-
vuuden parantamiseen sekä kansainvälistämiseen. Koulutuksen kehittämistarpeena on 
myös huomioida ja ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. 

Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunnalle84 nostetaan esiin tulevi-
en vuosien painopistealueet koulutuksen kehittämiseksi. Selonteon mukaan painopiste-
alueet ovat 1) tasa-arvon ja koulumyönteisyyden vahvistaminen, 2) globalisaatio, 3) ikä-
rakenne, 4) koulutusjärjestelmän tehokkuus ja toimintakyky. Tasa-arvoa ja koulumyön-
teisyyttä pyritään vahvistamaan kouluhyvinvointia lisäämällä, koulutusmahdollisuuksi-

                                                 
83 perustuu Armi Mikkolan jaostolle tuottamaan tekstiin sekä opetusministeriön sivustotietoihin 
www.minedu.fi 
84 Lähteenä Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle. Opetusministeriön julkaisuja 
2006:4. 
85 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003 - 2008. Opetusministeriön julkaisuja 2004:6.  
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en tasa-arvon edistämisellä ja tasa-arvon ja koulutusmyönteisyyden lisäämisellä aikuis-
koulutuksessa. Globalisaatiota pyritään edistämään ottamalla huomioon koulutuksen 
yhteys hyvinvointiin, taloudelliseen kasvuun ja kilpailukykyyn, turvaamalla korkeata-
soinen opetushenkilöstö ja kansainvälistämällä koulutusjärjestelmää sekä uudistamalla 
korkeakoululaitosta. Koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja toimintakykyä parannetaan 
koulutusuria ja opintoaikoja nopeuttamalla, koulutusta ja työelämää lähentämällä ja 
opiskelijoiden ohjauksella.  

 
Elinikäinen oppiminen 

Elinikäinen oppiminen on määritelty koulutusta koskevissa asiakirjoissa yhdeksi koulu-
tuspolitiikkaa ja muita oppimiseen liittyviä politiikan lohkoja yhdistäväksi näkökulmak-
si. Tällä tähdätään yhtenäiseen politiikkaan, joka mahdollistaa väestön korkean koulu-
tustason ja koulutuksellisen tasa-arvon. Elinikäisen oppimisen politiikan toteuttaminen 
edellyttää riittävien oppimistaitojen takaamista kaikille sekä mahdollisuuksia kehittää 
osaamista kaikkina ikäkausina ja eri ympäristöjä hyödyntäen.  

 
Koulutuspolitiikan keskeiset keinot 
Koulutuspolitiikan keskeisiä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat tut-
kintoon johtavan koulutuksen tarjoaminen koko nuorisoikäluokalle, aikuisten osaamis-
tason kohottaminen ja osaamisen ajan tasalla pitäminen. Väestön ikärakenteen vanhen-
tuessa on välttämätöntä nopeuttaa nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Tätä 
edistetään keventämällä opiskelijavalintoja, panostamalla koulutuksen läpäisyyn ja te-
hostamalla aiemmin opitun tunnustamista.  

Eri ikäryhmien opiskelua tuetaan heidän elämäntilanteisiinsa sopivien järjestelyjen avul-
la. Nuorten osallisuutta edistetään opetuksen yksilöllisillä tuki- ja ohjauspalveluilla. 
Työikäisten opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi on lisätty heidän elämäntilantee-
seensa soveltuvia ja aikaisemmin opitun huomioivia koulutusmahdollisuuksia. Tämä 
tukee myös tavoitetta pitää aikuiset työelämässä nykyistä pidempään.  

 
Ammatillinen koulutus  

Ammattikoulutuksen tavoitteena on varmistaa väestön ammattiosaaminen sekä tukea 
työelämälähtöistä innovaatiotoimintaa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti koulutuksen 
laadun, työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ammattiosaamisen 
arvostuksen lisäämiseen.  

Ammattikoulutuksen eurooppalainen yhteistyö Kööpenhaminan prosessissa86 on tuonut 
uusia haasteita ammattikoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden ja tutkinnon suoritta-
neiden liikkuvuuden edistäminen edellyttää opintosuoritusten siirtojärjestelmien ja kou-
lutuksen laadunvarmistuksen kehittämistä.  

                                                 
86 www.minedu.fi. Ammatillisen koulutuksen eurooppalaista yhteistyötä tehostamalla halutaan lisätä työ-
voiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta, parantaa koulutuksen laatua sekä lisätä ammatillisen koulutuksen 
vetovoimaa. Keskeisenä keinona on mm. ammattikoulutuksen vertailtavuuden tehostaminen jäsenmaissa. 
Tavoitteita viedään eteenpäin EU:n Kööpenhaminan prosessissa. 
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Korkeakoulupolitiikka  

Korkeakoulupolitiikassa on viime vuosien ajan korostunut erityisesti Bolognan proses-
sin87 mukanaan tuomien uudistusten toteuttaminen. Sekä yliopistojen että ammattikor-
keakoulujen tutkintorakenteet ja opintojen mitoitus perustuvat yhteisille eurooppalaisille 
periaatteille.  

 
Ammattikorkeakoulutus 

Laadunvarmistusjärjestelmät on kehitetty vastaamaan eurooppalaisia standardeja ja toi-
mintatapoja. Ammattikorkeakoulutuksen kehittämisessä on painotettu kansainvälisty-
mistä sekä toiminnan laatua. Tutkintorakenteita on uudistettu, opintoprosessien suju-
vuutta parannettu ja opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä liikkuvuutta edistetty. 
Lisäksi on vahvistettu alueellista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä. 
Opiskeluprosessien kehittämisellä on pyritty myös vähentämään keskeyttämisiä ja ly-
hentämään opintoaikoja.  

 

Yliopistokoulutus  

Yliopistokoulutuksen ja -tutkintojen kehittämisen pääpaino on ollut opetuksen ja opin-
tojen ohjauksen laadun parantamisessa sekä kansainvälistämisessä. Opetuksen ja opin-
tojen ohjauksen laadun kehittämisellä on pyritty lyhentämään opintoaikoja, jotta opiske-
lijat voisivat siirtyä tutkinnon suorittaneina työmarkkinoille nykyistä varhemmin. Sa-
maan on tähdätty opiskelijavalinnan uudistamisella. Tutkintorakenteen uudistaminen ja 
henkilökohtaisten opintosuunnitelmien käyttöönotto lisäävät yliopistokoulutuksen jous-
tavuutta ja edistävät elinikäistä oppimista yliopistoissa.  

 
Aikuiskoulutus 

Aikuiskoulutuksen tehtävänä on tarjota työikäiselle ja muulle aikuisväestölle edellytyk-
set osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen sekä tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta 
vahvistavaan omaehtoiseen opiskeluun. Tätä tavoitetta on edistetty lisäämällä työikäi-
selle aikuisväestölle soveltuvaa tutkintokoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta 
kaikilla koulutustasoilla. Avointa korkeakouluopetusta ja verkko-opetusta on tarjolla 
aikaisempaa enemmän ja aikuisopiskelun tieto- ja neuvontapalveluja sekä opiskelun ta-
loudellisia edellytyksiä on kehitetty. Erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja 
vapaassa sivistystyössä on pyritty aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien koulutus-
mahdollisuuksien lisäämiseen. 

 

                                                 
87 www.minedu.fi Bolognan prosessin tavoitteena on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutus-
alue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja 
vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. Prosessi on alkanut vuonna 1998. 
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2.2 Varhaiskasvatuksen tutkinnot osana koulutusjärjestelmää 
Tässä luvussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen tutkintoja osana koulutusjärjestelmää 
(kuvio 1). Varhaiskasvatuksen tutkintojen kehittymistä, koulutuksissa tapahtuneita muu-
toksia ja varhaiskasvatuksen koulutukseen vaikuttaneita hallinnollisia uudistuksia ja/tai 
muutoksia 1800–luvun lopulta tähän päivään kuvataan kootusti aikajanan muodossa liit-
teessä 1.  

Varhaiskasvatuksen yliopistollisissa koulutusyksiköissä valmistuu alemmalta korkea-
kouluasteelta kasvatustieteen kandidaatteja, joilla on lastentarhaopettajan pätevyys ja 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita kasvatustieteen maistereita. Yliopistoissa 
koulutetaan myös erityislastentarhanopettajia ja varhaiserityisopettajia88. Näistä jäl-
kimmäiset valmistuvat myös kasvatustieteen maistereiksi. Lisäksi yliopistot vastaavat 
varhaiskasvatuksen tieteellisestä jatkokoulutuksesta.  

Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla koulutetaan sosiaalialan koulutusoh-
jelmassa sosionomeja, joista lapsiin ja nuoriin erikoistuvat opiskelijat työllistyvät var-
haiskasvatuksen kentälle. Varhaiskasvatusalalla sosionomitutkintoa on edeltänyt sosiaa-
likasvattajan tutkinto. Sosionomin jatko-opintoväylänä on vaadittavan kolmen vuoden 
työkokemuksen jälkeen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulussa 
voi myös suorittaa ammatillisia erikoistumisopintoja, jotka ovat ammattikorkeakoulu-
tutkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia.89  

Toisen asteen koulutuksesta valmistuvia lähihoitajia ja lastenohjaajia työllistyy varhais-
kasvatuksen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen alalla lähihoitajan koulutusta edelsivät las-
tenhoitajan ja päivähoitajan tutkinnot. 

Ammattitutkintolain90 myötä on muotoutunut ammattitutkintojärjestelmä, jonka seura-
uksena syntyi näyttötutkintojärjestelmä91. Ammattitutkintolaki kumoutui laajan koulu-
tuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä 1998 ja näyttötutkintojärjestelmä siirtyi am-
matillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön92. Päivähoidon työkenttään sijoit-
tuvat perhepäivähoitajan, koulunkäyntiavustajan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjaajan ja lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnot.  

Koulutusjärjestelmän näkökulmasta viimeaikaisia muutoksia ovat olleet varhaiskasva-
tuksen yliopistollisen koulutuksen sekä ammattikorkeakouluverkoston vakinaistumi-
nen93. Muutoksia ovat aiheuttaneet myös ammatillisten perustutkintojen alkaminen ja 
ammattitutkintojärjestelmä (ks. liite 1).  

 

 

                                                 
88 Vain Jyväskylän yliopistossa. 
89 www.minedu.fi 
90 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998. 
91 www.oph.fi/nayttotutkinnot. 
92 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta  631/1998. 
93 Puroila, 2005. 
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Varhaiskasvatuksen koulutusten ja tutkintojen hajanaisuus 

Edellisessä kuviossa esitettyjä varhaiskasvatuksen koulutuksia ja tutkintoja voi luonneh-
tia monimuotoisiksi, jopa hajanaisiksi. Tätä väitettä perustellaan ja avataan seuraavissa 
kappaleissa. 

 
Koulutusten suorittamisen monimuotoisuus 

Tutkintojen suorittaminen on nykyisin monimuotoista. Myös monet varhaiskasvatuksen 
tutkinnoista voi suorittaa usealla eri tavalla muun muassa valmistavana koulutuksena, 
opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena, oppisopimuskoulutuksena94, työvoimapo-
liittisena koulutuksena, näyttötutkintona95 ja Noste-koulutuksena96.   

 
Koulutustaustat ja –tasot monimuotoisia 

Käytännössä edellä kuvatut koulutusjärjestelmän muutokset ovat johtaneet siihen, että 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutustaustat ovat monimuotoistuneet. Varhais-
kasvatuksen työntekijöitä valmistuu yliopistoista, ammattikorkeakouluista, toiselta as-
teelta ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös ammattitutkintona. Edelleen on 
myös mahdollista toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä perhepäivähoitajana ilman mi-
tään alan koulutusta.  

Perhepäivähoitajien koulutus on ollut pitkään hajanaista, ja vuosituhannen vaihteeseen 
saakka ainoana perhepäivähoitoon tähtäävänä koulutusmuotona ovat olleet perhepäivä-
hoitajakurssit97. Perhepäivähoitajien ammattitutkinnon yhtenäisiä perusteita voidaan 
pitää merkittävänä edistysaskeleena perhepäivähoitajien koulutuksen yhtenäistämisen ja 
perhepäivähoidon sisällön kehittämisen kannalta. Perhepäivähoidon ammattitutkinnon 
perusteet on uudistettu vuonna 2006.98 

Vaikka ammattitutkintojärjestelmä on tuonut perhepäivähoitoon kaivattua yhtenäisyyttä, 
yleisellä tasolla ammattitutkintojen suhde ammatillisiin perustutkintoihin on epäselvä. 
Tästä syystä ammattitutkintojen suhdetta ammatillisiin perustutkintoihin tulisi selkeyt-
tää. Ammattitutkinnon osalta tulisi myös selkeyttää ammattitutkintojen ja erikoisammat-
titutkintojen välistä suhdetta sekä pohtia onko ammattitutkinnon suorittaminen näyttö-
tutkintona soveltuva vaativaan varhaiskasvatusalan ammattiin. Näyttötutkintojen osalta 
on varhaiskasvatuskoulutuksessa varmistettava, että näyttötutkintoa suorittavalla henki-
löllä on tarpeeksi työkokemusta ja riittävä määrä valmistavaa koulutusta ennen näyttö-
tutkinnon antamista.  Opetushallitus on antanut määräyksen99 näyttötutkintojen henkilö-

                                                 
94 www.oph.fi, www.minedu.fi 
95 www.oph.fi 
96 www.minedu.fi Aikuisten koulutustason kohottamisohjelman eli Noste-ohjelman (2003 - 2009) tarkoi-
tuksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja 
urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vai-
kuttaa työllisyysasteeseen. Ks.  myös Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle. Ope-
tusministeriön julkaisuja 2006:24, s. 18. 
97  Parrila, 2002. 
98 Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteet. Opetushallituksen määräys 16/011/2006. 
99 Opetushallituksen  määräys 43/011/2006. 
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kohtaistamisesta. Määräyksessä selvitetään periaatteet henkilökohtaistamisesta, näyttö-
tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisesta ja tutkinnon suorittami-
sesta. 

  
Useita koulutusnimikkeitä samassa tehtävässä 

Päivähoidon tehtävissä voi saman ammattinimikkeen alla työskennellä usean eri koulu-
tuksen kautta pätevöityneitä henkilöitä. Esimerkiksi päiväkotien lastentarhanopettajan 
tehtäviin ovat päteviä opistotasoisen 2-vuotisen lastentarhanopettajakoulutuksen, kasva-
tustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisteritutkinnon sekä sosiaalikas-
vattajan ja sosionomi AMK –tutkinnon suorittaneet. Päiväkodin lastenhoitajan tehtäviin 
puolestaan ovat päteviä lastenhoitaja-, lastenohjaaja-, lähihoitaja ja päivähoitajakoulu-
tuksen saaneet työntekijät.   

 
Varhaiskasvatuksen ammatteja monelta koulutusalalta 

Varhaiskasvatuksen ammatteihin valmistutaan monelta koulutusalalta. Lähihoitajien 
perustutkinnot valmistuvat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, perhepäivähoitajan ja 
koulunkäyntiavustajan sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammatti-
tutkinnot ja koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto ovat osa sosiaalialan koulu-
tusalaa. Lastenohjaajan perustutkinto puolestaan sijoittuu humanistiseen ja kasvatustyön 
koulutusalaan.  

 
Koulutusten arviointi ja koulutustarpeiden ennakointi 

Varhaiskasvatuksen koulutusten alueellisesta kattavuudesta ja riittävyydestä ei tällä het-
kellä ole tietoja saatavina. Joitakin paikallisia selvityksiä on tehty, mutta kattavaa tietoa 
tuotetuista tutkinnoista ei ole olemassa. Varhaiskasvatuksen koko henkilöstön koulutus-
tarpeiden ennakointia ja seurantaa sekä tilastointia tulee kehittää. Varhaiskasvatuksen 
koulutuksia tulee kattavasti arvioida osana koulutusten arviointiprosesseja. Koulutusten 
arvioinnin kohteina voidaan mainita muun muassa varhaiskasvatuksen koulutusten ope-
tussuunnitelmien kehittäminen, lastentarhanopettaja- ja erityisopettajaopintojen säätä-
minen ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (KM) ja tarve arvioida kahden eri koulutus-
vaihtoehdon tarkoituksenmukaisuus erityislastentarhanopettajakelpoisuuden saavutta-
miseksi. Lisäksi tulisi arvioida myös pedagogisen koulutuksen saaneiden lastentarhan-
opettajien tarve ja varmistaa se, että pedagogisen koulutuksen saaneita kasvatustieteen 
kandidaatteja koulutetaan riittävästi. 
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Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Kehitetään varhaiskasvatuksen koko henkilöstön koulutustarpeiden ennakointia 
seuranta- ja tilastointitiedon pohjalta. 

 Varhaiskasvatuksen koulutuksia tulee arvioida kattavasti osana koulutusten ar-
viointiprosessia. 

 Varhaiskasvatuksen koulutuksen opetussuunnitelmia tulee kehittää. 

 Varhaiskasvatuksen koulutuksen alueellisesta kattavuudesta ja riittävyydestä tu-
lee huolehtia. 

 Ammattitutkintojen asema ja suhde perustutkintoihin on selvitettävä. 

 

2.3 Varhaiskasvatuksen koulutustasot ja -ammatit 

Tässä luvussa esitellään varhaiskasvatuksen koulutustasoja ja –ammatteja. Tarkastelun 
kohteena ovat ammattitutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, korkeakoulututkinnot ja 
tieteelliset jatkotutkinnot.  

 
2.3.1 Ammattitutkinnot 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto100 

Perhepäivähoitajakoulutusta annettiin 1970-luvulta lähtien lyhytkestoisina101 (150 tun-
tia, 250 tuntia) ja kurssimuotoisena koulutuksena. Koulutusta tarjottiin myös paljon työ-
voimapoliittisena koulutuksena varsinkin 1980- ja 90-luvulla.  

Ammattitutkintojärjestelmä toi perhepäivähoitajalle oman ammattitutkinnon. Perhepäi-
vähoitajan ammattitutkinto luokitellaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle ja siellä sosi-
aalialan ammattitutkinnoksi. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto vahvistettiin vuonna 
2000 ja uudistettiin vuonna 2006102. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja 
valinnaisista osista. Tutkinto on suoritettu, kun pakollisten tutkinnon osien lisäksi on 
hyväksytysti suoritettu kaksi valinnaista osaa. Jaoston mukaan perhepäivähoitajien am-
mattitutkintoa ei tulisi voida suorittaa ainoastaan näyttökokeella vaan tutkintoon tulisi 
aina liittyä myös valmistavia opintoja sekä työkokemusta alalta. 

Opetushallitus on tilastoinut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneiden mää-
riä103. Vuosien 2001 ja 2005 välisenä aikana vähän yli 2 000 henkilöä on suorittanut 
perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Perhepäivähoitajan ammattitutkintoa voi suorittaa 

                                                 
100 Perustuu Riitta Vehovaaran jaostolle tuottamaan tekstiin. 
101 Salo ja Keskinen, 1988. 
102 Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteet. Opetushallituksen määräys 54/011/2000 ja 
16/011/2006.  
103 http://www.oph.fi/  
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myös Noste -koulutusohjelman104 avulla. Ammattitutkintojen osalta myös koulunkäyn-
tiavustajat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ja lasten ja nuorten erityis-
ohjaajat voivat työskennellä päivähoidon kentällä.    

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki105 mää-
rittelee perhepäivähoitajan pätevyydeksi tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon tai 
muun soveltuvan koulutuksen. Jaoston näkemyksen mukaan perhepäivähoitajan työ on 
siinä määrin vaativaa, ettei pelkkä muu soveltuva koulutus riitä työn nykyvaatimusten 
mukaiseen suorittamiseen. Siksi onkin tärkeää, että jatkossa uusien perhepäivähoitajien 
kelpoisuusehtona tulee olla perhepäivähoitajan ammattitutkinto suorittaminen. Ammat-
titutkinnon suorittamista tulee kannustaa, muun muassa siten, että tutkinnon suorittami-
nen tulisi huomioida palkkauksessa. 

 

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Uusien perhepäivähoitajien kelpoisuusehtona tulee jatkossa olla perhepäivähoi-
tajan ammattitutkinto. 

 Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittamisesta tulee luoda kannustava si-
ten, että tutkinnon suorittaminen huomioidaan hoitajien palkkauksessa. 

 Perhepäivähoitajan näyttötutkinnon tulee perustua vahvaan työntekijän työko-
kemukseen ja valmistaviin opintoihin. 

 

2.3.2 Ammatilliset perustutkinnot 

Lähihoitaja106 

Lähihoitajien koulutusta on annettu Suomessa vuodesta 1993. Lähihoitajien tutkinto on 
laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, johon sisältyy koulutusohjel-
ma-opinnot jonkin erityisosaamisen alueesta, kuten lasten ja nuorten hoidon ja kasva-
tuksen, mielenterveys, -kriisi- ja päihdetyön, ensihoidon tai sairaanhoidon ja huolenpi-
don alueelta.  

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman suorittaneen on osattava 
työskennellä 

– terveiden vastasyntyneiden hoitaja sairaaloissa ja kotona  
– päivähoidossa päiväkoti- ja perhepäivähoidon toimintaympäristöissä sekä osallis-

tua työryhmän jäsenenä varhaiskasvatukseen  
– koululaisten iltapäivätoiminnassa ja koulunkäynnin avustamisessa  
– kuntouttavan työotteen mukaan lasten ja nuorten sairaanhoito sairaaloissa ja ko-

deissa lähihoitajan vastuualueella  

                                                 
104 Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle. Opetusministeriön julkaisuja 2006:24. 
105 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 11§. 
106 Perustuu Anne Laineen jaostolle tuottamaan tekstiin. 
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– nuorten hoidossa ja kasvatuksessa lähihoitajan vastuualueella. 

 
Lähihoitajakoulutuksen osalta on alkamassa Opetushallituksen toimesta kolme vuotta 
kestävä koulutuksen arviointi vuonna 2007. Kyseessä on pilottiarviointi, jossa tulee 
olemaan mukana lähihoitajakoulutuksen lisäksi muitakin II-asteen koulutusaloja. 

Aikuisopiskelijat voivat suorittavaa lähihoitajan tutkinnon näyttötutkintona. Oppilaitos-
kohtainen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma107 on laadittu valtakunnallisten 
näyttötutkinnon perusteiden ja lähihoitajan tutkintotoimikunnan antamien arviointikri-
teereiden pohjalta. Sosiaali- ja terveysalan rekisteröitävissä ammateissa edellytetään 
tutkinnon suorittajan osallistuvan tutkintoon valmistavaan koulutukseen henkilökohtai-
sen opiskeluohjelman mukaisesti siten, että tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitai-
tovaatimukset on mahdollista saavuttaa. Ellei opiskelija ole aiemmin suorittanut sosiaa-
li- ja/tai terveysalan tutkintoa, valmistavan koulutuksen kesto on vähintään 80 opinto-
viikkoa ja enintään 120 opintoviikkoa. Tutkintoon valmistavan koulutuksen on tarkoitus 
valmentaa opiskelija työelämässä suoritettaviin näyttöihin. 

Lähihoitajakoulutuksen työelämävastaavuudesta on tehty osana Sosiaalialan osaamis-, 
työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanketta108 selvitys. Lisäksi lähihoitajan 
osaamista on tehty tutuksi Sote Pätevä – projektissa109, jonka tavoitteena on ollut muun 
muassa tehdä ehdotuksia lähihoitajakoulutuksen ja työssä oppimisen kehittämiseksi. 

Jaoston näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivilla lähihoitajilla ny-
kyinen koulutus ei anna riittäviä valmiuksia työn vaativuuteen nähden koulutuksen laa-
ja-alaisuuden vuoksi. Lähihoitajakoulutukseen esitetäänkin omaa, lapsiin suuntautuvaa 
suuntautumisvaihtoehtoa. Tämän lasten parissa tehtävän työn koulutusohjelman tai 
suuntautumisvaihtoehdon suorittaminen tulisi jatkossa olla edellytyksenä varhaiskasva-
tuksen tehtäviin valittavilta lähihoitajilta.  

  

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Lähihoitajakoulutusta tulee kehittää siten, että siinä olisi oma suuntautumisvaih-
toehto/koulutusohjelma pienten lasten parissa tehtävään työhön  

 Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivilla lähihoitajille kelpoisuusehtona tulee ol-
la lasten parissa tehtävän työn koulutusohjelman suorittaminen. 
 

 

 

                                                 
107 lisätietoja www.oph.fi 
108 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke. Väliraportti. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö, monisteita 2005:12. 
109 Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), valtio ja kunnat. Ks. esimerkiksi www.osao.fi 
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Lastenohjaaja (Lapsi – ja perhetyön perustutkinto)110 

Kristilliseen elämänkatsomukseen pohjautuva lastenohjaaja -koulutus111 käynnistyi 
1970–luvulla kurssimuotoisena (580 tuntia) ja antoi silloin kelpoisuuden seurakuntien 
tehtäviin. Vuonna 1982 alkoi kokeilukoulutus, joka vuonna 1989 siirtyi Kouluhallituk-
sen alaiseksi ja vakinaistettiin ammatilliseksi kouluasteen tutkinnoksi112. Nykyisin kou-
lutus toteutuu humanistisella ja kasvatusalalla ja siellä opetus- ja kasvatustyön alaisena. 
Opetussuunnitelman perusteet113 on otettu käyttöön vuonna 2001. Sitä seuraavina vuo-
sina valmistui vielä aiemman opetussuunnitelman mukaisia lastenohjaajia. 

Tutkinnon suorittaneiden enemmistö (noin 50 %) työllistyy kunnan päivähoidon, aamu- 
ja iltapäivätoiminnan ja järjestöjen tehtäviin ja noin 30 % seurakuntien varhaiskasvatuk-
sen tehtäviin. Tutkinnon suorittaneista 20 % jatkaa opintojaan. Vielä 1990-luvulla las-
tenohjaajat työllistyivät enemmän seurakuntien kuin kuntien tehtäviin.  

Vuonna 2004 seurakunnissa toimi 2 425 lastenohjaajaa (vuonna 2003 2 491). Heistä 
725 oli iältään yli 55-vuotiasta lastenohjaajaa, joista yli 60-vuotiaita on 253. Tällä het-
kellä kirkkoon työllistyvät tutkinnon suorittajat kattavat eläkkeelle siirtymisestä sekä 
muusta syystä aiheutuvan kirkon työvoimatarpeen. Tulevina vuosina noin puolet kirkon 
palveluksessa olevista lastenohjaajista eläköityy ja kilpailu tutkinnon suorittaneista las-
tenohjaajista kuntatyönantajan kanssa tulee näkyvämmäksi.  

 

2.3.3 Korkeakoulututkinnot114 

Sosionomi AMK  

Ammattikorkeakoulutoimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki115. Nykyistä sosiono-
mikoulutusta vastaava koulutus alkoi vuonna 1992 kokeiluna väliaikaisissa ammatti-
korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulut vakinaistettiin vuosina 1996 - 2000. Ammatti-
korkeakouluissa toteutettavan sosionomi AMK–tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät vähintään 60 
opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 
opinnot, antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan ja päivähoidon ammatillisiin johto-
tehtäviin116. Sosiaalialan kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävissä sosionomi (AMK) tut-
kinnon suorittaneilla on ammattitaitoa suuntautumisensa mukaisesti toimia varhaiskas-
vatuksen, erityiskasvatuksen, lastensuojelun, nuorisohuollon, oppilashuollon, nuoriso-
työn ja perhetyön tehtävissä sekä erilaissa neuvonta- ja ohjaustehtävissä. Sosionomin 
ammatillisiin tehtäväalueisiin kuuluu myös kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen 
tehtävät sekä palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät, sosiaalityön tehtävät se-

                                                 
110 Perustuu Riitta Vehovaaran jaostolle tuottamaan tekstiin. 
111 Lastenohjaajakoulutus antaa pätevyyden päivähoidon lähihoitajan tehtäviin. 
112 Mäkelä, K. Opetushallitus, moniste 8/2006. 
113 Opetushallituksen määräys 72/011/2001. 
114 Perustuu Juha Säkkisen jaostolle toimittamaan materiaaliin. 
115 Ammattikorkeakoululaki 351/2003. 
116 Laki 272/2005 ja asetus 608/2005. 
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kä hoito- ja huolenpitotehtävät. 117  Sosionomeilla oli vuosina 2001 - 2003 mahdollisuus 
opetusministeriön rahoittaman erilliskoulutuksen avulla pätevöityä esiopettajiksi. Kou-
lutukseen osallistui 2500 opiskelijaa. 

Ammattikorkeakouluissa toteutetaan sosionomitutkinnon lisäksi myös erikoistumisopin-
toja (30 op), avointa AMK-opetusta, työelämää ja sen muutostarpeita vastaavaa lisä- ja 
täydennyskoulutusta. Nämä kaikki liittyvät entistä useammin laajaan hanke- ja projekti-
toimintaan osana ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävää ja opetusta tukevaa tut-
kimus- ja kehittämistoimintaa. Sosionomeista 12 % työskenteli päivähoidon tehtäväalu-
eella vuoden 2004 tiedon mukaan. Sosionomeista 17 %:lla  oli ammattinimikkeenä sosi-
aalikasvattaja tai lastentarhanopettaja.118 

 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto119  

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarvetta koskeva keskustelu alkoi 1990-luvun 
lopulla. Tutkintojärjestelmää pidettiin keskeneräisenä, koska ammattikorkeakouluissa ei 
ollut ammattikorkeakoulututkinnon jälkeistä tutkintoon johtavaa jatkokoulutusväylää. 
Katsottiin, että myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla tulee olla käytettävis-
sään monipuoliset täydennys- ja jatko-opinnot. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon 
kokeilusta annettu laki120 tuli voimaan vuonna 2002. Laki oli määräaikaisena voimassa 
31 päivään heinäkuuta 2005.  

OECD on tehnyt arvioinnin Suomen ammattikorkeakouluista vuonna 2002121. Arvioin-
nin mukaan ammattikorkeakoulut ovat kehittyneet kehittämistavoitteiden mukaisesti ja 
niiden koulutusohjelmat ovat innovatiivisia. OECD on myös arvioinnissaan tuonut esiin 
jatkotutkintojen tarpeellisuuden. Jatkotutkintokoulutus voi sekä sisällöltään että metodi-
silta ratkaisuillaan vahvistaa sekä suoraan että välillisesti asiantuntijuutta ja tutkimus- ja 
kehittämistyötä ammattikorkeakouluissa. Se tuo uusia haasteita opettajien työhön ja 
työn kehittämiselle ja samalla avaa mahdollisuuksia uuden tiedon ja osaamisen tuotta-
miselle sekä asiantuntijuuden kehittämiselle ja uudistamiselle.122 

Ammattikorkeakoulujen tutkintorakennetta muutettiin vuonna 2005 siten, että ammatti-
korkeakouluissa voidaan suorittaa myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja123. So-
siaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopis-
tettä ja siihen hakeutuminen edellyttää kolmen vuoden työkokemusta ammattikorkea-
koulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.  

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai 
tehtävään, johon vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa124. Joillakin aloilla, kuten so-

                                                 
117 Sosiaalialan AMK-verkoston kansallinen strategia 2001 - 2004. 
118  Bergman & Kemppainen, 2006.  
119 Perustuu Juha Säkkisen jaostolle toimittamaan materiaaliin. 
120 Laki ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeilusta 645/2001. 
121 OECD 2002. Review of Education Policy in Finland. The AMK Sector Examiner´s Report. DEEL-
SA/ED. 
122 Pentti Maljojoki,  2003.  
123 Ammattikorkeakoululain muutos 411/2005. 
124 Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998, muut. 426/2005. 
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siaalialalla, on kuitenkin erikseen säädetty alan tehtävissä toimivien kelpoisuusvaati-
muksista125  

Tutkijakoulutuksen järjestäminen kuuluu yliopistojen tehtäviin. Yliopistot päättävät tut-
kijakoulutuksen valintaperusteista ja valitsevat itse opiskelijat siihen. Ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön pyrkiessä tieteellisiin jatko-opintoihin 
yliopistossa yliopisto arvioi, onko hänellä riittävät valmiudet tutkijakoulutukseen vai 
tarvitseeko hän ja missä määrin lisäopintoja.  

 
Lastentarhanopettaja (Kasvatustieteen kandidaatti) 126   

Maamme lastentarhanopettajien koulutuksella on pitkät perinteet, sillä koulutus alkoi jo 
vuonna 1892. Lastentarhanopettajankoulutusta ryhdyttiin antamaan yliopistoissa ns. uu-
denmuotoisena lastentarhanopettajakoulutuksena (ULO) vuodesta 1973 lähtien väliai-
kaisella tutkintosäännöllä. Samanaikaisesti toimintaansa jatkoivat myös lastentarhan-
opettajaseminaarit. Seminaarien nimet muutettiin opistoiksi ja koulutus piteni kolmi-
vuotiseksi vuonna 1983, uudenmuotoisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa vuodesta 
1984 alkaen.  

Vuonna 1995 lastentarhanopettajakoulutus siirtyi kokonaisuudessaan yliopistojen kas-
vatustieteellisiin tiedekuntiin alemmaksi korkeakoulututkinnoksi. Tutkinnon nimike on 
kasvatustieteen kandidaatti (KK). Kandidaatin tutkinnosta opintoja voi jatkaa kasvatus-
tieteen maisteriksi (KM) ja tästä edelleen lisensiaatiksi ja tohtoriksi. Lastentarhanopetta-
jan tehtäviin valmistavan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kahdeksas-
sa yliopistoyksikössä127. Tutkintojen suorittamista ohjaa valtioneuvoston asetus yliopis-
tojen tutkinnoista128.  

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan ja päivä-
kodin johtajan tehtäviin lasten päivähoidossa129. Lisäksi se antaa kelpoisuuden perus-
opetuslain alaiseen esiopetukseen, johon lapset ovat oikeutettuja vuotta ennen oppivel-
vollisuuden alkua. Tutkinnon suorittanut voi myös hakea erilaisiin varhaiskasvatuksen 
asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kasvatustieteen kandidaatin koulutus kohdistuu keskeisesti varhaiskasvatuksen ja lap-
suuden asiantuntijuuteen, lapsen kasvu- ja oppimisprosessiin ja pedagogiikkaan. Koulu-
tus perustuu kasvatuksen ja lapsuuden erityisluonteen tunnistamiseen sekä tieteelliseen 
tietoon kasvatuksesta, lapsuudesta, oppimisesta, kasvusta ja kehityksestä. Koulutus 
suuntautuu kattavasti 0 - 6–vuotiaiden ikäluokkiin kuuluvien lasten kasvattamiseen, kas-
vuympäristöön, kasvatuksen analyysiin ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen kehittämiseen.  

                                                 
125 Laki 272/2005 ja asetus 608/2005 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 
126 Perustuu Seija Mutikaisen jaostolle tuottamaan tekstiin. 
127 Helsinki, Joensuu (Savonlinnan opettajankoulutuslaitos), Jyväskylä, Oulu (Oulu sekä Kajaanin opetta-
jankoulutuslaitos), Tampere, Turku (Rauman opettajankoulutuslaitos) sekä ruotsinkielinen koulutus Åbo 
Akademi (Jakobstad.). 
128 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista  794/2004. 
129 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005. 
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Valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämishanke (VOKKE)130 on suositellut tut-
kintorunkoa, joka on yhteinen kaikille varhaiskasvatuksen koulutusta järjestäville yli-
opistoille. Yliopistoilla on kuitenkin oikeus suunnitella kohtalaisen vapaasti opinto-
ohjelmansa.  

Esiopetuksesta noin 80 % annetaan päiväkodeissa ja suurin osa lapsista tarvitsee lisäksi 
päivähoitopaikan. Esiopetuksen opettaja on useimmiten lastentarhanopettaja tai erityis-
lastentarhanopettaja, noin 80 %, luokanopettaja tai erityisopettaja, yli 10 % tai sosiaa-
lialan tutkinnon omaava, vajaa 10 %. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
taneet eivät enää vuoden 2003 jälkeen voi pätevöityä esiopetuksen opettajiksi. 

Jaosto esittää, että osana varhaiskasvatuksen työvoimatarpeen arviointia tulee ennakoida 
myös pedagogisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien tarve. On myös huo-
lehdittava, että kasvatustieteen kandidaatteja koulutetaan riittävästi. Tarpeen on myös 
arvioida lastentarhanopettajatutkinnon muuttamista pidemmällä aikavälillä ylemmäksi 
korkeakoulututkinnoksi.   

  

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Osana työvoimatarpeen arviointia ennakoidaan pedagogisen koulutuksen saa-
neiden lastentarhanopettajien tarve. 

 Huolehditaan riittävästä pedagogisen koulutuksen saaneiden kasvatustieteen 
kandidaattien kouluttamisesta. 

 Lastentarhanopettajien kelpoisuusvaatimukseksi pidemmällä tähtäimellä ylempi 
korkeakoulututkinto. 

 
Kasvatustieteen maisteri131 

Kasvatustieteen maisteritutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, josta säädellään ase-
tuksessa yliopistojen tutkinnoista (ks. alaviite 121). Kasvatustieteen maisterin tutkin-
nossa (120 op) pääaineena on joko kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus tai varhais-
kasvatustiede (Jyväskylän yliopisto). Maisterin tutkinto rakentuu kandidaatin tutkinnol-
le ja antaa jatko-opintokelpoisuuden. Kandidaattikoulutuksen ja maisterikoulutuksen 
opetussuunnitelmat perustuvat koulutukselliseen jatkumoon, jossa sekä kandidaatti- että 
maisterivaihe suunnitellaan ja toteutetaan toinen toisiaan tukevana kokonaisuutena. 

Varhaiskasvatuksen alueen maisterikoulutus on vakiinnuttamassa asemaansa kaikissa 
varhaiskasvatuksen koulutusta antavissa yliopistoissa. Koulutuksen painopisteet vaihte-
levat hieman pääosin yliopistojen tutkimusprofiilien vaihtelusta johtuen. Maisterikoulu-
tuksen tuottamat kelpoisuudet ovat kuitenkin eri yliopistoissa samat. Koulutus antaa hy-
vän tuntemuksen pääaineesta ja valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmi-

                                                 
130 www.helsinki.fi, www.minedu.fi,  VOKKE; Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatusalan 
tutkintojen kehittämisprojekti. 
131 Perustuu Kirsti Karilan ja Seija Mutikaisen jaostolle toimittamaan tekstiin. 
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en soveltamiseen. Varhaiskasvatuksen alueella koulutetut maisterit ovat kelpoisia toi-
mimaan varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen, tutkimuksen, hallinnon sekä ke-
hittämisen ja johtamisen tehtävissä.   

Kaikkien varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävien osaamisvaatimukset ovat viimeisten 
vuosien aikana kohonneet. Erityisen haasteelliseksi ovat muuttuneet kasvatusorganisaa-
tioiden ja yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävät. Jotta varhaiskasvatustoimintaa 
voidaan kehittää kasvatuksellisesti, pedagogisesti ja opetuksellisesti vastaamaan erilais-
ten, eri-ikäisten lasten ja eri kulttuuritaustan omaavien perheiden tarpeisiin, edellytetään 
varhaiskasvatuksen johtamis- ja kehittämistehtävissä varhaiskasvatuksen substans-
siosaamisen lisäksi työyhteisöjen pedagogiseen johtamiseen liittyvää osaamista. Samoin 
on tärkeää, että johtamistehtävissä toimivat omaavat riittävät tutkimusosaamiseen liitty-
vät valmiudet, koska varhaiskasvatusta, lapsuutta, lasta ja varhaispedagogiikkaa koske-
va tieto muuttuu kaiken aikaa. Varhaiskasvatuksen alueen maisterikoulutus suuntautuu 
juuri tällaisten valmiuksien rakentamiseen koulutusprosessin aikana. Siksi on tärkeää, 
että johtamis- ja kehittämistehtävissä toimivilta edellytetään varhaiskasvatuksen alueen 
tai muun soveltuvan alueen ylempi korkeakoulututkinto. Maisteritutkinnon omaaville 
tulee etujärjestöjen ja kunnallisten työnantajien yhteistyönä luoda selkeämpi ammatilli-
nen ja palkkauksellinen tehtäväkenttä.  

Kasvatustieteen maisteriksi varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa on viime vuosina 
vuosittain jatkanut vajaa 200 opiskelijaa joko suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen tai 
työskenneltyään pitkäänkin työelämässä. Jaosto esittää, että kasvatustieteen maisterei-
den tarve työmarkkinoilla tulee arvioida ja riittävästä kasvatustieteen maistereiden kou-
lutuksesta tulee huolehtia.   

Jaoston toimenpide-ehdotukset:  

 Kasvatustieteen maistereiden tarve työmarkkinoilla tulee arvioida 

 Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatustieteen maistereiden riittävästä koulu-
tuksesta tulee huolehtia 

 Kasvatustieteen maistereille tulee luoda selkeämpi ammatillinen ja palkkauksel-
linen tehtäväkenttä 

 Päivähoidon johtamis- ja kehittämistehtävissä tulee edellyttää kasvatustieteen tai 
muun soveltuvan alan ylempi korkeakoulututkinto. 

 
Erityisopettajakoulutus132 

Erityislastentarhanopettajien koulutus alkoi Jyväskylän yliopistossa vuonna 1971. Kou-
lutus on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi ja sen voi suorittaa joko täysipäiväisenä 
opiskeluna133 tai työn ohella134. Erityisopettajakoulutuksesta säädetään valtioneuvoston 

                                                 
132 Perustuu lehtori, KT Päivi Pihlajan jaostolle toimittamaan tekstiin. 
133 Helsingin yliopisto. 
134 Esimerkiksi Jyväskylä ja Rauma. 
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asetuksella yliopistojen tutkinnoista135. Erityislastentarhanopettajakelpoisuudesta puo-
lestaan säädellään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetussa lain136 nojalla.  

Kelpoisuuden toimia erityislastentarhanopettajan tehtävissä voi saavuttaa kahdella ta-
valla joko lastentarhanopettajakoulutusta täydentämällä tai ylioppilaspohjalta. Lasten-
tarhanopettajan pohjakoulutuksella voi suorittaa erityisopettajan ammatillisia valmiuk-
sia antavat opinnot. Opintojen tehtävänimikkeenä on erityislastentarhanopettaja. Opin-
not suoritetaan useimmiten muun erityisopettajakoulutuksen kanssa yhdessä. Opinnoista 
suuri osa on kaikille erityisopettajaksi opiskeleville yhteisiä opintojaksoja. Alle kou-
luikäisten ja esiasteen opintojen kohdalla suuntautumista tapahtuu mm. opetusharjoitte-
lun ja joidenkin kurssien kohdalla. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitos on 
vuodesta 1997 alkaen järjestänyt ainoana koulutustahona Suomessa maisteritasoista 
varhaiserityisopettajakoulutusta (VEO). Koulutukseen voi hakeutua ylioppilaspohjalta. 
Opiskelijat suorittavat kasvatustieteen maisterin tutkinnon erityispedagogiikka pääai-
neena. 

Erityispedagogiikan koulutus ja erityisopettajaopinnot ovat painottuneet historiallisesti 
erityistä tukea tarvitseviin yksilöihin ja erilaisten vaikeuksien tunnistamiseen. Opintojen 
sisällöt ovat muuttuneet tieteellisen ja teoreettisen lähestymistavan muuttuessa ja yhä 
enemmän opintojen sisällöissä painotetaan pedagogiikkaa, jota lähestytään inklusiivi-
sesti.  

Päivähoitolain muutos137 koskien erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuuden 
vahvistamista on tullut voimaan 1.1.2007. Lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla 
lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, 9§) mukaisesti määräytyvän 
kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja.   

Jaosto katsoo, että erityislastentarhanopettajakoulutuksen riittävyydestä tulee huolehtia. 
Lisäksi on tarpeen arvioida erityisopettajaopintojen (ELTO) muuttamista jatkossa 
ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (KM). Tarpeellista on myös arvioida kahden eri 
koulutusvaihtoehdon tarkoituksenmukaisuutta erityislastentarhanopettajakelpoisuuden 
saavuttamiseksi.  

   

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Huolehditaan erityislastentarhanopettajakoulutuksen riittävyydestä. 

 Arvioidaan erityisopettajaopintojen muuttamista jatkossa ylemmäksi korkeakou-
lututkinnoksi. 

 Arvioidaan kahden eri koulutusvaihtoehdon tarkoituksenmukaisuutta erityislas-
tentarhanopettajakelpoisuuden saavuttamiseksi. 

                                                 
135 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 19§. 
136 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005. 
137 Laki lasten päivähoitolain (36/1973) muuttamisesta 1255/2006. 
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2.3.4 Tieteelliset jatkotutkinnot138 

Kasvatustieteen lisensiaatti ja tohtori 

Kasvatustieteen perustutkintojen jälkeisiä tieteellisiä jatkotutkintoja ovat kasvatustieteen 
tohtorin ja kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnot.  Yliopistojen tiedekunnat myöntävät 
oikeuden suorittaa tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Tieteellisen jatkokoulutuksen poh-
jana on pääsääntöisesti kasvatustieteellisen alan ylempi tutkinto tai vastaavantasoinen 
kotimainen tai ulkomainen tutkinto, jonka tiedekunnat toteavat antavan riittävät valmiu-
det tieteellisiin jatko-opintoihin. Opinnot koostuvat jatko-koulutukseen kuuluvista opin-
noista ja lisensiaatin tutkimuksesta tai väitöskirjasta. 

Jatkotutkintoja määrittävät monet säädökset139, muun muassa yliopistotutkinnoista an-
nettu asetus (794/2004). Tuon asetuksen mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa; sen kehitykseen, perusongel-
miin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lisäksi hänen tulee 
saavuttaa valmiudet tutkimusalallansa itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tut-
kimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.  
Lisensiaattitutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, josta lisensiaatintutkimuksen osuus 
80 opintopistettä ja muiden opintojen 40 opintopistettä. Kasvatustieteellisen alan tohto-
rin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 160 
opintopistettä ja muiden opintojen 80 opintopistettä. Tutkinto voidaan suorittaa neljässä 
vuodessa päätoimisesti opiskellen. Varhaiskasvatuksen alueella pätevöityneitä lisensi-
aatteja ja tohtoreita tarvitaan erityisesti varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisteh-
tävissä.140 
 
Jaosto katsoo, että varhaiskasvatuksen tieteenalaa ja tieteellistä jatkokoulutusta tulee 
kehittää ja perus- ja soveltavaa tutkimustoimintaa edistää. Varhaiskasvatuksen tutki-
muksen rahoitusjärjestelmiä tulee myös kehittää.141  
 
   

Jaoston toimenpide-ehdotukset:  

 Varhaiskasvatuksen tieteenalaa ja tieteellistä jatkokoulutusta tulee kehittää 

 Varhaiskasvatuksen perus- ja soveltavaa tutkimustoimintaa tulee edistää. 

 Varhaiskasvatuksen tutkimuksen rahoitusjärjestelmiä tulee kehittää. 

 

                                                 
138 Perustuu Joensuun (www.joensuu.fi)  ja Tampereen yliopistojen (www.uta.fi)  sivustojen tietoihin 
13.12.2006 sekä Kirsti Karilan jaostolle tuottamaan tekstiin. 
139 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Yliopistolaki (645/1997), Laki yliopisto-
lain muuttamisesta (715/2004), Yliopistoasetus (115/1998), Hallintolaki (434/2003). 
140 Ks.  raportin lukua 2.2. 
141 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alainen varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja kansainvälisiin 
asioihin perehtyneen jaoston raportti tarkastelee tarkemmin varhaiskasvatuksen tutkimuksen kysymyksiä 
ja esittää siihen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. 
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2.4 Muun kuin suomenkielisen varhaiskasvatushenkilöstön koulu-
tus142  

Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto ei valitettavasti ehtinyt paneutua 
riittävästi muun kuin suomenkielisen varhaiskasvatuskoulutusten nykytilanteisiin. Asia 
vaatii jatkossa lisää selvittelyä. 

 Päivähoitolain143 mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan 
antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä.   Lasten päivä-
hoidosta annetun lain 2a §:ssä tarkoitettuihin kasvatustavoitteisiin kuuluu myös suo-
men- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten 
oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden144 mukaan kulttuurivähemmistöihin kuuluvil-
la lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kult-
tuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. 

 
Ruotsinkielinen varhaiskasvatuskoulutus145 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuskoulutuksen tarve on suurinta kaksikielisissä kunnissa, 
näin ainakin II –asteen osalta. Joillakin koulutuspaikkakunnilla järjestetään II -asteen 
koulutuksissa kaksikielistä koulutusta. Näistä koulutuksista saa suomenkielisen tutkin-
totodistuksen, mutta samalla todistuksen koulutuksen kaksikielisestä toteutuksesta. 
Ruotsinkielisiä hakijoita toivotaan II –asteen koulutuksiin lisää, koska työelämä tarvit-
see jatkossa yhä enemmän kaksikielisiä lähihoitajia.146 

Åbo Akademi järjestää ruotsinkielistä lastentarhanopettajakoulutusta Pietarsaaressa ja 
ruotsinkielistä erityislastentarhanopettajakoulutusta Vaasassa ja Helsingissä. Pietarsaa-
ren lastentarhanopettajakoulutuksen osalta koulutukseen on ollut vuosittain niukasti ha-
kijoita, joten aloitusryhmät ovat jääneet tavoiteltua pienemmiksi. Jo vuosia on yritetty 
selvittää, mitä mahdollisuuksia olisi järjestää koulutusta pääkaupunkiseudulla, jossa on 
suuri pula ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista. Vaasan erityislastentarhanopettaja-
koulutuksen ryhmät pyritään kokoamaan tarpeen mukaan 2 - 3 vuoden välein. Ryhmät 
ovat olleet pieniä, vain noin viiden henkilön ryhmiä. Ruotsinkielistä erityislastentarhan-
opettajakoulutusta järjestetään opetusministeriön erillisrahoituksella myös Helsingissä. 
Seuraava kahdenkymmenen opiskelijan ruotsinkielinen ryhmä käynnistyy kevättalvella 
2007.  
 
Ruotsinkielistä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutusta annetaan kolmessa 
ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa. 

                                                 
142 Ks. Kieliraportti. 
143 Laki lasten päivähoidosta 1981/875, asetus lasten päivähoidosta 1994/1336. 
144 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Stakes, oppaita 56. 2005. 
145 Perustuu Armi Mikkolalta ja Seija Mutikaiselta saatuihin tietoihin. 
146 Perustuu rehtori Kerttu Maunulta, Oulun seudun ammattiopistosta saatuun tietoon. 
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Saamenkielinen koulutus 

Saamenkielellä ei Suomessa anneta varhaiskasvatuksen alalla koulutusta. Oulun yliopis-
tossa147, opettajankoulutuslaitoksessa on kiintiö (2 paikkaa) syntyperäisille saamenkieli-
sille lastentarhanopettajahakijoille suomenkieliseen koulutukseen148. Suomalaisilla saa-
menkielisillä on mahdollisuus hakeutua Norjaan opiskelemaan lastentarhanopettajiksi. 

 
Viittomakielinen koulutus 149 

Viittomakieli on saanut Suomessa vähemmistökielen aseman vuonna 1995150. Viitto-
makielen yhteiskunnallinen asema on viime aikoina vahvistunut ja viittomakielisiä pal-
veluja kehitetään lisää. Viittomakielen oikeudellista asemaa on mietitty muun muassa 
opetusministeriön työryhmässä151. Työryhmä korostaa mm. omakielistä varhaiskasva-
tusta kuurojen lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

Viittomakieli voi olla lapsen äidinkieli, ensikieli tai toinen kieli152. Kuulovammaisten 
lasten lisäksi kuulevien, esimerkiksi dysfaattisten ja kehitysvammaisten lasten kielelli-
sessä kuntoutuksessa käytetään viittomakommunikaatiota yhä enemmän. Viittomakieltä 
osaavan henkilöstön tarpeen oletetaan tätä taustaa vasten jatkossa kasvavan myös var-
haiskasvatuksessa. 

Jyväskylän yliopistossa voi opiskella viittomakieliseksi luokanopettajaksi. Jyväskylän 
yliopiston kielten laitoksella153 voi opiskella viittomakieltä ja esimerkiksi viittomakieli-
seksi aineenopettajaksi. Aineenopettajakoulutus antaa pätevyyden toimia viittomakielen 
aineenopettajana peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikor-
keakoulussa sekä muissa aikuisoppilaitoksissa. Viittomakielen ohjaajan (tutkintonimi-
ke) tutkinnon voi suorittaa ammatillisena perustutkintona. Viittomakielen ohjaaja voi 
työskennellä muun muassa lasten päivähoidossa. 

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa voi suorit-
taa viittomakielentulkki (AMK) -tutkinnon. Opiskelija voi opintojensa aikana suuntau-
tua valintansa mukaan jollekin asioimis- tai opiskelutulkkauksen, kääntämisen erityis-
alueelle tai pedagogisiin opintoihin, jotka valmentavat viittomakielen ja viittomakom-
munikaation opettamiseen. Viittomakielentulkit toimivat laaja-alaisesti viittomakielialan 
asiantuntijoina työpaikoillaan. He voivat työskennellä mm. opiskelutulkkeina eriastei-
sissa oppilaitoksissa esikouluista yliopistoon.   

 

                                                 
147 www.oulu.fi 
148 Opettajakoulutus –tietoa, taitoa, tulevaisuutta. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2006:32.  
149 Opetushallituksen esite: Humanistinen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi. Ammatilliset perustutkinnot.  
150 Perustuslaki (731/1999, 17§). 
151 Viittomakielen oikeudellinen asema. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto 
1996.  
152 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet s.40. 
153 www.jyu.fi 
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Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutus  

Varhaiskasvatuksessa on yhä enenevässä määrin maahanmuuttajataustaisia lapsia ja 
asiakasperheitä. Jo nyt pääkaupunkiseudulla päivähoidossa olevat lapset puhuvat äidin-
kielenään noin 80 kieltä154. Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen valtakunnallisen lin-
jauksen mukaan omaan äidinkieleensä ja kulttuuriinsa. Varhaiskasvatus tukee sekä lap-
sen oman äidinkielen oppimista että vieraskielisten lasten suomen tai ruotsin oppimis-
ta.155Varhaiskasvatusalalle on tarvetta saada lisää suomi/ruotsi toisena kielenä (nk. S2, 
R2) opettajia ja toisaalta tarve saada enemmän monikulttuurista henkilöstöä muun mu-
assa tukemaan lasten oman äidinkielen oppimista. Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuinka 
paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koulutetaan erilaisiin varhaiskasvatuksen 
tehtäviin. Hallituksen laatimissa tulevien vuosien koulutuksen kehittämistarpeissa156 
mainitaan, että maahanmuuttajataustaisten opettajakoulutukseen osallistuvien henkilöi-
den määrää lisätään. 

 

Jaoston kehittämisehdotukset: 

 Muun kuin suomenkielisen varhaiskasvatuskoulutuksen nykytilanne tulee selvit-
tää. 

 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuskoulutuksen saatavuudesta tulee huolehtia. 

 Suomi/ruotsi toisena kielenä –opettajien määrää tulee lisätä. 

 Monikulttuurisuus tulee huomioida entistä paremmin varhaiskasvatuksen henki-
löstön koulutuksessa. 

 

2.5 Täydennyskoulutus157  

Sosiaalihuoltolakiin on lisätty vuoden 2005 elokuun alusta henkilöstön täydennyskoulu-
tusta koskeva säännös158. Sen mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sosiaalihuol-
lon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksensa pituudesta, työn vaativuudesta ja toimen-
kuvasta riippuen riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. 

Lain mukaan kunnat voivat päättää täydennyskoulutuksen toteuttamistavasta. Täyden-
nyskoulutus voidaan toteuttaa sekä yksilöllisenä että ammattiryhmä- tai työpaikkakoh-
taisena koulutuksena. Se voidaan myös järjestää alueellisena tai seudullisena yhteistyö-
nä. 

                                                 
154 Remsu,  2006. 
155 Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisuja 2002:9. 
156 Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle. Opetusministeriön julkaisuja 2006:24. 
157 Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 35/2005. 
158 L 710/1982. 
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Täydennyskoulutusvelvoite tukee henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja 
kehittämistä, mikä puolestaan edistää sosiaalihuollon asiakkaiden oikeutta saada palve-
lut laadukkaina, tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuina. Täydennyskoulutuksen toteut-
tamisen avuksi on sosiaali- ja terveysministeriö laatinut oppaan kunnille ja kuntayhty-
mille159.  

Koulutuksen ja työelämän rakenteet sekä työyhteisöjen toimintatavat eivät nykyisellään 
tue riittävästi varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Var-
haiskasvatuksen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus toteutuvat toisistaan irrallisina eikä 
työntekijöille muodostu osaamista kumuloivia koulutuspolkuja. Täydennyskoulutuksen 
kannustavuutta tulee myös jatkossa kehittää.  

Kaikilla työntekijöillä ei ole mahdollisuutta osallistua osaamista kehittävään täydennys-
koulutukseen esimerkiksi koulutusmäärärahojen vähäisyyden tai sijaisjärjestelyjen puut-
teiden vuoksi. Täydennyskoulutukseen osallistuminen on monin paikoin suunnittelema-
tonta. Myös koulutuksen seuranta ja arviointi on puutteellista. Valtakunnallisella Kun-
nallisen työmarkkinalaitoksen tekemällä seurannalla160 ei saada tietoa siitä, miten var-
haiskasvatuksessa toimivat työntekijät osallistuvat täydennyskoulutukseen. Työnteki-
jöiden ja työyhteisöjen osaamisen analyysiin sekä osaamista ylläpitävien käytäntöjen ja 
menetelmien kehittämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämi-
seen ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota  

 Kehitetään työvälineitä henkilöstön täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arvi-
ointiin ja seurantaan. 

 Kehitetään täydennyskoulutuksen seurantaa valtakunnallisesti ja alueellisesti. 

 Kehitetään täydennyskoulutuksen kannustavuutta.  

 

  

                                                 
159 Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisuja 2006:6. 
160 Kunnallinen työmarkkinalaitos pyytää kuntatyönantajilta täydennyskoulutuksen määrälliset (osallistu-
vien lukumäärä, koulutuspäivien lukumäärä) ja kustannustiedot vuodelta 2006 ja sen jälkeen vuosittain. 



 

 
57

3 VISIO, LINJAUKSET JA TOIMENPIDE-EHDO-
TUKSET 

Raportin kolmannessa luvussa jaosto esittää tehtävänsä mukaisesti varhaiskasvatuksen 
henkilöstön koulutusta ja osaamista koskevan visionsa vuodelle 2015. Jaosto esittää 
myös joitakin yleisiä visiosta nousevia linjauksia. Nämä linjaukset ovat toimenpide-
ehdotuksia laajempia kokonaisuuksia. Jaoston esittämät toimenpide-ehdotukset pohjau-
tuvat näihin yleisiin linjauksiin.  

Jaoston esittämät toimenpide-ehdotukset on koottuna raportin loppuun ja esitetään kak-
sivaiheisesti jaoteltuna I Säädösmuutoksiin ja II Kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämis-
toimenpiteet on edelleen jaettu henkilöstön, koulutuksen, osaamisen sekä tutkimuksen 
ja kehittämistoiminnan osalta. Toimenpide-ehdotuksen yhteydessä esitetään jaoston nä-
kemys kyseisen ehdotuksen toimija- ja/tai vastuutahosta.      

 
Visio varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksesta ja osaamisesta: 

Varhaiskasvatuksen työntekijöitä toimii päivähoidon ja esiopetuksen hoito-, kasvatus- ja 
opetustehtävissä, esimiestehtävissä sekä tutkimus-, koulutus-, suunnittelu- ja kehittämis-
tehtävissä. Näissä tehtävissä työskentelee riittävästi koulutettua ja osaavaa, osaamistaan 
kehittävää ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Päivähoidon kasvatusyhteisöissä henkilöstö 
koostuu kasvatuksen, opetuksen, hoivan ja huolenpidon osaajista sekä asiantuntevista 
johtajista. Eri ammattiryhmien vastuut ja tehtäväalueet on selkeästi määritelty. Mo-
niammatillinen yhteistyö toimii hyvin ja ammattiryhmien osaaminen hyödynnetään var-
haiskasvatustyössä. Päivähoidon henkilöstö toimii yhteistyössä koko lasta ja perhettä 
palvelevan verkoston kanssa. 

Henkilöstön peruskoulutuksen alueellisia, määrällisiä ja sisällöllisiä tarpeita seurataan, 
ennakoidaan ja arvioidaan ja koulutuksen tarpeet turvataan. Peruskoulutus on laadukasta 
ja se huomioi monimuotoistuvan ja globalisoituvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeet. 
Peruskoulutuksen aikana opiskelija omaksuu työssään tarvittavat perusvalmiudet sekä 
valmiudet työkyvyn ja osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

Työelämän rakenteet ja resurssit sekä työyhteisöjen toimintatavat tukevat henkilöstön 
ammatillisen osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä. Osaamisen kehittämistä 
ja työssä jaksamista tuetaan järjestämällä työntekijöille ja työyhteisöille mahdollisuus 
säännölliseen täydennyskoulutukseen, työntekijöiden verkostoitumiseen ja keskinäiseen 
vertaistukeen. Täydennyskoulutus on suunnitelmallista ja se perustuu työyhteisöjen ja 
työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeiden analyysiin. Täydennyskoulutukseen on 
luotu järjestelmä, jolla työntekijä pystyy osoittamaan peruskoulutustaan täydentävän ja 
ajankohtaisia tarpeita vastaavan osaamisen. Täydennyskoulutuksen laatua ja toteutumis-
ta seurataan ja arvioidaan. 
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Jaoston yleiset varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen liitty-
vät linjaukset: 
1. Varhaiskasvatuksen ammattien vetovoimaisuudesta tulee huolehtia.  
2. Koulutetun ja osaavan henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta tulee huolehtia 

sekä alueellisesti että työyksiköiden tasolla. 
3. Päivähoidon henkilöstörakennetta tulee kehittää moniammatilliselta pohjalta. Kehit-

tämistyössä tulee huolehtia siitä, että eri ammattiryhmien työtehtävät ja vastuut on 
selkeästi määritelty ja ammattiryhmien ydinosaamisen alueet tulevat hyödynnetyksi. 

4. Henkilöstön koulutustasoa on kohotettava. 
5. Varhaiskasvatuksen koulutuksen alueellisesta kattavuudesta ja riittävyydestä on 

huolehdittava. 
6. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja 

työssä jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. 
7. Varhaiskasvatuksen johtamista tulee kehittää. 
8. Varhaiskasvatustyön kehittämis- ja tutkimustoimintaa tulee edistää. 

 

Jaoston varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusta ja osaamista koskevat toimen-
pide-ehdotukset: 
 

I  SÄÄDÖSMUUTOKSET 

1. Muutetaan päiväkodin henkilöstörakennetta koskevia säädöksiä. (STM) 
1.1  Päiväkodissa tulee yhdellä kolmesta hoito- ja kasvatustehtävissä toi-

mivalla olla KK/KM161 –tutkinto, yhdellä joko KK/KM tai sosionomi 
(AMK) –tutkinto ja yhdellä lähihoitaja- tai lastenohjaajatutkinto.  

2. Muutetaan henkilöstön kelpoisuuksia koskevia säädöksiä. (STM) 
2.1 Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville lähihoitajille kelpoisuusehto-

na tulee olla oma, lasten parissa tehtävän työn suuntautumisvaihtoeh-
don/koulutusohjelman suorittaminen. 

2.2 Uusien perhepäivähoitajien kelpoisuusehtona tulee olla perhepäivähoi-
tajan ammattitutkinto. 

2.3 Päivähoidon erityiskasvatuksessa työskentelevien avustajien kelpoi-
suusvaatimuksena tulee olla vähintään soveltuva ammattitutkinto tai 
erikoisammattitutkinto.  

2.4 Päivähoidon hallinnollisissa johtotehtävissä tulee olla kelpoisuutena 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä varhais-
kasvatuksen perehtyneisyys ja riittävä johtamistaito. Päivähoidon kas-
vatusorganisaatioiden ammatillisissa johtotehtävissä kelpoisuutena tu-
lee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy lastentar-
hanopettajakelpoisuuden antavat opinnot sekä riittävä johtamisosaami-
nen.  

 

 

                                                 
161 KK= kasvatustieteen kandidaatti, KM= kasvatustieteen maisteri. 
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II  KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

3. Henkilöstöä koskeva kehittämistoimenpiteet 
3.1 Kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevaa systemaattista ti-

lastointia ja seurantaa. (STM, Stakes, Tilastokeskus) 
3.2 Selkiytetään päivähoidon eri ammattiryhmien työtehtäviä ja vastuu-

alueita sekä työssä tarvittavaa ydinosaamista. (STM, Stakes, kunnat, 
osaamiskeskukset, tutkimus- ja koulutuslaitokset) 
 Selkiytetään moniammatillisuuden toteuttamisen edellytyksiä. 
 Selkiinnytetään perhetyön ja perhetyöntekijöiden asemaa ja suh-

detta varhaiskasvatukseen.  
 Selkiytetään varhaiskasvatuksessa toimivien lastentarhanopetta-

jien, kasvatustieteen kandidaattien / kasvatustieteen maisterei-
den ja sosionomien (AMK) työtehtävät ja ammattinimikkeet. 

 Kasvatustieteen maistereille luodaan selkeämpi ammatillinen ja 
palkkauksellinen tehtäväkenttä. 

3.3 Huolehditaan erityislastentarhanopettajien riittävyydestä. (Kunnat) 
3.4 Suomi/ruotsi toisena kielenä –opettajien määrää tulee lisätä. 
3.5 Huolehditaan sijaisten riittävyydestä ja sijaisjärjestelyjen toimivuu-

desta ja pysyvistä rakenteista sekä perhepäivähoidossa että  päivä-
 kotitoiminnassa. (Kunnat, lääninhallitukset) 

3.6 Kiinnitetään huomiota erityiskasvatuksen tehtävissä toimivien  avus-
tajien koulutustasoon ja työsuhteisiin. (Kunnat)  

3.7 Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittamisesta tulee luoda kan- 
nustava siten, että tutkinnon suorittaminen huomioidaan hoitajien 
palkkauksessa. (Kunnat, Työmarkkina-osapuolet) 

 
4. Koulutusta koskevat kehittämistoimenpiteet 
 4.1  Kehitetään varhaiskasvatuksen koko henkilöstön koulutustarpeiden 

ennakointia seuranta- ja tilastointitietojen pohjalta. (STM, OPM, Sta-
kes, OPH) 

 4.2  Varhaiskasvatuksen tarvitaan kattava teema-arviointi osana koulutus-
ten arviointiprosessia. (STM ja OPM valmistelevat esityksen koulu-
tuksen arviointineuvostolle) 

  Arvioinnissa tulisi huomioida esimerkiksi seuraavia asioita: 
 Varhaiskasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmia tulee kehit-

tää. 
 Lastentarhanopettajien kelpoisuusvaatimukseksi pidemmällä täh-

täimellä ylempi korkeakoulututkinto (KM). 
 Ammattitutkintojen asema ja suhde perustutkintoihin on selvitet-

tävä. 
 Arvioidaan erityisopettajanopintojen (ELTO) muuttamista jatkos-

sa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (KM). 
 Arvioidaan kahden eri koulutusvaihtoehdon (VEO, erityisopetta-

ja) tarkoituksenmukaisuus erityislastentarhanopettajakelpoisuu-
den saavuttamiseksi.  

 Osana työvoimatarpeen arviointia ennakoidaan pedagogisen kou-
lutuksen saaneiden lastentarhanopettajien tarve. 

 Huolehditaan riittävästä pedagogisen koulutuksen saaneiden kas-
vatustieteen kandidaattien kouluttamisesta. 
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 Huolehditaan kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen 
maistereiden riittävästä koulutuksesta. 

4.3 Lähihoitajakoulutusta tulee kehittää siten, että siinä olisi oma suuntau-
tumisvaihtoehto/koulutusohjelma lasten parissa tehtävään työhön. 
(OPH, Stakes) 

4.4  Perhepäivähoitajan näyttötutkinnon tulee perustua vahvaan työnteki-
jän työkokemukseen ja valmistaviin opintoihin. (OPH, Stakes) 

4.5  Kehitetään varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyvää koulutusta. 
(STM, OPM, Oppilaitokset) 

4.6 Kehitetään työvälineitä henkilöstön täydennyskoulutuksen vaikutta-
vuuden arviointiin ja seurantaan. (Stakes, osaamiskeskukset, kunnat) 

4.7 Kehitetään varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen seurantaa valta-
kunnallisesti ja alueellisesti. (STM, OPM, Stakes, työmarkkinalaitos, 
osaamiskeskukset, kunnat)  

4.8 Kehitetään täydennyskoulutuksen kannustavuutta. (Kunnat, työmark-
kinalaitos) 

4.9 Pyritään huolehtimaan varhaiskasvatuskoulutuksen alueellisesta katta-
vuudesta ja riittävyydestä sekä ruotsinkielisen koulutuksen saatavuu-
desta. (Oppilaitokset, OPM) 

4.10 Huolehditaan erityislastentarhanopettaja –koulutuksen riittävyydestä. 
(OPM, oppilaitokset)  

4.11 Selvitetään muun kuin suomenkielisen varhaiskasvatuskoulutuksen 
nykytilanne. 

4.12 Monikulttuurisuus tulee huomioida entistä paremmin varhaiskasva-
tuksen henkilöstön koulutuksissa. (Oppilaitokset) 

5. Osaamista koskevat kehittämistoimenpiteet 
5.1 Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaan 

kehittämiseen ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. (Kun-
nat) 

5.2 Vahvistetaan henkilöstön osaamista seuraavilla alueilla (Oppilaitokset, 
kunnat):  
 lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen sekä niihin liittyvien proses-

sien ja riskien tunnistaminen ja varhainen tukeminen 
 varhaiskasvatussuunnitelmatyö 
 tietoteknologia 
 yhteistyö vanhempien kanssa ja kasvatuskumppanuus 
 kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus 
 terveyden edistäminen. 

5.3 Kehitetään varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvää 
osaamista. (Yliopistot, ammattikorkeakoulut, sosiaalialan osaamiskes-
kukset, kunnat, Stakes) 

6. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevat toimenpiteet 
6.1  Turvataan varhaiskasvatuksen tutkimus- kehittämistyön resurssit ja 

rakenteet koko maan alueella. (STM, Stakes, yliopistot, ammattikor-
keakoulut, osaamiskeskukset, kunnat) 

6.2  Vahvistetaan varhaiskasvatuksen asiantuntemusta sosiaalialan osaa-
miskeskuksissa. (STM, sosiaalialan osaamiskeskukset) 
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6.3  Varhaiskasvatuksen tieteenalaa ja tieteellistä jatkokoulutusta tulee ke-
hittää. 

6.4  Varhaiskasvatuksen perus- ja soveltavaa tutkimustoimintaa tulee edis-
tää.  

6.5  Varhaiskasvatuksen tutkimuksen rahoitusjärjestelmää tulee kehittää.  
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                                             LIITE 1 
 
Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittyminen ja hallinnolliset muutokset vuosina 1888-2006. 
 
 
Koulutuksen muutokset  Aika Hallinnolliset toimenpiteet 
 
Kodeissa lastenhoitajana (bonne) 
toimiville vuoden mittainen kurssi 1888 –
1909. 
 
Lastenhoitajakurssit (ruotsinkielinen, 
pituus 1 kk) 1890 
 
Lastentarhanopettajakoulutus 1892- 
 
Lastentarhanopettajakoulutus 2 - 
vuotiseksi 1896 
  
Sosiaalikasvattajakoulutus 1918 
 
Lastenhoitajakoulutus käynnistyy 
1921/MLL-Lastenlinna 
 
Lastenhoitajakurssi uudistuu 1921  
(pituus 6 kk, myös suomenkielinen) 
 
Lastentarhanopettajaseminaarien 
perustaminen 1947-1968  
 
Lastenhoitajakoulutus pitenee 1948  
(1 vuosi) 
 
Lastenhoitajanimike käyttöön 1954  
 
Perhepäivähoitajakurssi (30-75t) 1964-
1971/MLL 

 
1888- 
 
 
 
 
 

 
 

 
Erityislastentarhanopettajakoulutus 1971- 
 
Lastenhoitajakoulutus 2 –vuotiseksi 1971 
 
Lastenohjaajakoulutus käynnistyy 
 
ULO –koulutus 1973- (Uudenmuotoinen 
lastentarhanopettajakoulutus) 
 
Perhepäivähoitajakurssi (150t) 1973- 
 

 
1970- 
 

 
Varhaiskasvatuksen koulutuskomitean mietintö 
1972 
 
Päivähoitolaki 1973 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lastentarhanopettajaseminaarit 
muuttuvat opistoiksi 1983. 
 
Lastentarhanopettajakoulutus 3-vuotisek-
si 1983, ULO –koulutus vuonna 1984.  

 
1980- 
 

 
Kasvatustavoitetoimikunnan mietintö 1980 
(”Keltainen talokirja”) 
 
Perhepäivähoidon kehittämistyöryhmä 1980 

- esitys kurssin laajuudeksi 500 tuntia 
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Perhepäivähoitajakurssi (250t) 1985 
 
Päivähoitajakoulutus alkoi kokeiluna 
1985, vakinaistettiin 1986.  
 
Lastenhoitajakoulutuksen 
valtakunnalliset opetussuunnitelman 
perusteet 1990-1995 ( koulutuksen pituus 
2.5/1.5v) 

 
Sosiaalihuoltolaki 710/1982. 
 
Keskiasteen koulun uudistus. 

 
Sosionomikoulutus 1992- 
 
Lähihoitajakoulutus 1993-  (2.5v, 100 
ov).  
 
Lastenhoitajakoulutus lakkaa 1993-1996.  
 
Päivähoitajakoulutus lakkaa 1993. 
 
Näyttötutkinnot käyttöön 1994 
 
Lastentarhanopettajakoulutus 
yliopistoihin 1995- 
 
Kasvatustieteen maisteri 
(varhaiskasvatus) –koulutus, Kajaanin 
yliopisto 1995- . Myöhemmin myös 
muissa yliopistoissa. 
 
Sosionomi AMK – koulutus 
vakinaistettiin 1996-2000 
 
Varhaiserityisopettajakoulutus 
(VEO/KM) (Jyväskylän yliopisto)1997 – 
 
Sosiaalikasvattajakoulutus päättyy 1998 
 
Sosiaalialan ohjaajakoulutus 1999 –  
(vain yksi koulutuskerta) 
 
Lähihoitajakoulutus uudistettiin1999  
(3-v, 120 ov) 
 

 
1990- 
 

 
Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia. 
Opetushallituksen ja Stakesin yhteinen linjaus 
1993. 
 
Esiopetussuunnitelman perusteet 
1996.(Peruskoulussa toteutettavaa esiopetusta 
varten) 
 
Esiopetusuudistus 1998 (perusopetuslakiin) 

- laki hyväksyttiin 7.12.1999 
- lakeihin liittyvät asetukset annettiin 

30.3.2000 
- uudistus voimaan vaiheittain 1.8.2000 

alkaen. Ensimmäinen vuosi kunnille 
vapaaehtoinen, paitsi pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset. 

- 1.8.2001 alkaen kunnan osoitettava 
esiopetuspaikka 

- esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus 
määritetään asetuksessa opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

 
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen 
järjestelmästä 464/1998. 
 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998. 
 
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta  
631/1998. 
 
Yliopistolaki 645/1997. 
 
Yliopistoasetus 115/1998. 

 
Lastenohjaajakoulutus 2001- 
 
Sosionomien pätevöittämiskoulutus 
esiopettajiksi, 2001 – 2003. (2500 
osallistujaa) 
 
Ammattikorkeakoulujatkotutkinto 
kokeiluna 2002- 
 
Ammattikorkeakoulujatkotutkinto 

 
2000- 
 

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 
(19.12.2000) ja niiden muutos 2003 (12.12.2003). 
 
Laki ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen 
kokeilusta 645/2001. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös 
varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 
2002 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003 ja 
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vakinaistettiin 2005 
 
NOSTE –koulutusohjelma 2003-2009 
 
Ammattitutkinnot: 

- Perhepäivähoitaja 2000. 
Uudistettiin 2006 

- Koulunkäyntiavustaja 2003 
- Lasten ja nuorten erityisohjaaja 

2003 
- Koulunkäyntiavustaja 

erikoisammattitutkinto 2004 
- Koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaaja 2005 
 

2005 
 
Laki ammattikorkeakouluopinnoista 351/2003. 
 
Ammattikorkeakoululaki 351/2003. 
Ammattikorkeakoululain muutos 411/2005. 
 
Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma 2003-2008. 
Opetusministeriö 2004. 
 
Laki yliopistolain muuttamisesta 715/2004. 
 
Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 
2004 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
perusteet 2004 (27.2.2004) 
 
Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004. 
 
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista 272/2005. 
 
Laki sosiaalihuoltolain (710/1982) muuttamisesta 
50/2005. (Täydennyskoulutusvelvoite) 
 
Henkilökohtaistamismääräys. Opetushallituksen 
määräys 43/011/2006. Voimaan 1.3.2007. 
 
II -asteen koulutusten arviointi 2007-2009 
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