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Asia: OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja 

 eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp) 

 

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lakiesitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi 

hyvänä. Se sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen 

laadullisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vuoteen 2030 ja 

vahvistaa toteutuessaan merkittävästi suomalaista kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa  

ja lasten oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.   

 

OAJ pitää tärkeänä, että hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi kokoaa 

varhaiskasvatusta koskevat säädökset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja 

ajantasaiseksi lainsäädännöksi ja lopullisesti irti sosiaalitoimen laeista.  

 

Varhaiskasvatus on ollut vuoden 2012 jälkeen osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, 

ei sosiaalihuoltoa. Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, varhaiskasvatus on 

elinikäisen oppimisen ensimmäinen vaihe, jonka tavoitteena on luoda selkeä lapsen 

oppimista ja hyvinvointia edistävä polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 

perusopetukseen.  

 

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia lasten oppimiseen ja 

hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa lasten elinolosuhteista johtuvia eroja ja 

tarjoaa kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä 

mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat myös vanhempien osallistumisen 

työelämään tai opintoihin ja edistävät sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.  

 

 

Päiväkodin uusi henkilöstörakenne laissa hyvin perusteltu 

 

Keskeisin varhaiskasvatukseen laissa esitetty uudistus on päiväkotien henkilöstön 

osaamis- ja koulutustason nosto, jota OAJ pitää erittäin perusteltuna. Viimeistään 

vuodesta 2030 lähtien päiväkodin henkilöstöstä kahdella kolmasosalla tulisi olla 

korkeakoulututkinto, joista vähintään puolella yliopistollinen kasvatustieteellinen 
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varhaiskasvatuksen opettajankoulutus. Pitkän siirtymäajan turvin voidaan varmistaa 

riittävästi päiväkotien lapsiryhmiin kasvatustieteellisen opettajankoulutuksen saaneita 

varhaiskasvatuksen opettajia.  

 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu varhaiskasvatushenkilöstön 

koulutustason merkitys ja yhteys lasten oppimiseen ja hyvinvointiin sekä 

varhaiskasvatuksen laatuun. Uudistuksen toteutuessa päiväkotien korkea-

koulutettujen henkilöstön määrä Suomessa vastaa kansainvälisten suositusten 

minimitasoa (50 prosenttia). 

 

Esitetty henkilöstörakenne on joustava 1+1+1-malli. Esityksen mukainen 

henkilöstörakenne ottaa huomioon lapsen edun, koska se antaa edelleen 

varhaiskasvatuksen järjestäjälle mahdollisuuden päättää ryhmäkohtaisesta 

henkilöstörakenteesta lasten ikä- ja kehitystason ja lasten tuen tarpeiden mukaisesti. 

Tällöin on mahdollista ottaa huomioon esimerkiksi integroitujen ryhmien 

erityisopettajatarve sekä varmistaa opettajaresurssin riittävyys ryhmissä, joissa 

annetaan esiopetusta.  

 

Kyse ei ole mitenkään poikkeuksellisesta esityksestä. Jo päivähoitolain voimaan tulon 

jälkeen vuonna 1973 vähintään 50 prosenttia päiväkotien henkilöstöstä piti olla 

lastentarhanopettajia. Vuoden 1993 leikkauspolitiikan seurauksena 

lastentarhanopettajakelpoisten osuutta laskettiin merkittävästi. Päiväkotien 

henkilöstörakenteen uudistaminen on ollut useasti esillä aina 2000-luvun alusta 

alkaen ja mm. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on toistuvasti esittänyt 

päiväkotien henkilöstörakenteen kehittämistä nyt esillä olevalla tavalla. Kansallisessa 

varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnissa (2012- 2013) oli vastaavat suositukset.  

 

Kuntakohtaiset erot ovat nykyään kasvaneet suuriksi, eikä lainsäädäntö turvaa lasten 

yhdenvertaisuutta, eikä alueellista koulutuksellista tasa-arvoa. Nykyisellään 

varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vain noin joka viides on yliopistokoulutettu opettaja. 

Toisaalta osa kunnista on pitänyt henkilöstörakenteen minimiä parempana tai on 

pyrkinyt lisäämään lastentarhanopettajia. Lailla on turvattava jokaisen lapsen oikeus 

opettajaan. 

 

Yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta lisättävä määrätietoisesti 

 

Yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen alimitoitetut koulutusmäärät 2000-

luvulla sekä sosionomikoulutuksen määrällisen laajenemisen myötä ajauduttiin 

suunnittelemattomasti tilanteeseen, jossa maassamme on nyt päiväkoteja, joissa ei 

ole ainuttakaan kasvatustieteellisen opettajankoulutuksen saanutta varhais-

pedagogiikan asiantuntijaa. 
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OAJ vaatii, että yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta lisätään 

määrätietoisesti. Tähän on myös yliopistojen sitouduttava. Varhaiskasvatuksen 

opettajankoulutus tarvitsee myös pitkän kehittämisohjelman ja pysyvän, 

kestävän rahoitusratkaisun. Kohdennettu opettajankoulutuksen lisäyksen rahoitus 

vuosille 2018-2021 päättyy jo lain voimaan tulon siirtymäajan alkupäässä. Sama 

koulutusmäärä tarvitaan myös vuoden 2021 jälkeen, ja siksi yliopistojen 

kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettaja) koulutusmäärä ja 

koulutuksen edellyttämä rahoitus tulee määrittää ja turvata pysyvästi tarvetta 

vastaavalle tasolle.   

 

Päiväkotien henkilöstörakenteen parantamiselle on varattu siirtymäaikaa vuoteen 

2030 saakka. Siirtymäaika on pitkä, ja antaa kunnille riittävän ajan varautua 

uudistukseen. Pitkä siirtymäaika mahdollistaa myös sen, että niin opettajan-

koulutuksen kuin sosionomien ja lastenhoitajien koulutusmäärät mitoitetaan uutta 

henkilöstörakennetta vastaavasti.   

 

 

Kannatamme esitettyjä tehtävänimikkeitä 

 

Laissa esitetyt varhaiskasvatuksen uudet tehtävänimikkeet olisivat 

varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen 

sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja päiväkodin johtaja. 

Kelpoisuusvaatimukset esitetään uudistettavaksi näiden nimikkeiden mukaan.   

 

OAJ pitää esitettyjä, tutkimustietoon perustuvia päiväkotien henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksia ja nimikkeitä erittäin välttämättöminä. Päiväkotien 

henkilöstön kelpoisuuksien täsmentäminen sekä nimikkeiden muuttaminen 

koulutustaustan mukaiseksi vahvistavat ammatillisuutta ja kohdentavat eri 

koulutusten ja tieteenalojen tuoman osaamisen tarkoituksenmukaisesti. Nimikkeet 

ovat hyvä tapa varmistaa aito ja toimiva moniammatillisuus ilman turhaa byrokratiaa. 

Tämä tukee myös henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä sekä edistää 

alan vetovoimaisuutta ja alalla pysymistä.  

 

Esitetty uudistus mahdollistaa varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteuttamisen ja 

varhaiskasvatuksen määritelmän mukaisesti suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 

toiminnan, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Henkilöstön kelpoisuuksien, 

nimikkeiden, vastuualueiden ja tehtäväkuvien uudelleen määrittäminen selkeyttää 
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myös lasten vanhemmille sen, millä koulutustaustalla heidän lapsiaan opetetaan, ja 

sujuvoittaa siten erilaisten asiantuntijoiden ja lasten vanhempien välistä yhteistyötä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen (OKM julkaisuja 2017:39) mukaan 

kasvatustieteellisen opettajankoulutuksen suorittaneiden lastentarhanopettajien ja 

eritysopettajien alalta poistumiseen vaikuttaa keskeisesti se, että varhais-

pedagogiikan asiantuntijat eivät koe voivansa tehdä koulutuksensa mukaista 

tehtävää ja hyödyntää osaamistaan varhaiskasvatuksessa. Kuten lain 

perustelumuistiossa todetaan, moniammatillisuudesta on usein seurannut ”kaikki 

tekevät kaikkea” -työkulttuuri sen sijaan, että hyödynnettäisiin eri koulutusten 

tuottama osaaminen täysimääräisesti. 

 

 

 

Muutokset kelpoisuusvaatimuksiin ovat pääosin kannatettavia 

 

Varhaiskasvatuksen opettaja   

 

Kannatamme esitettyä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimusta. 

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden määrittely vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinnoksi mahdollistaa esi- ja alkuopetuksen sekä varhaiskasvatuksen 

rajapinnan kehittämisen ja helpottaa esiopetuksen tarjoamista jatkossa maksutta 

myös 5-vuotiaille.  

 

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla lastentarhan-

opettajan pedagogista vastuuta. Kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin 

on kuvattu, kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan 

suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista 

ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla.  

 

Lastentarhanopettaja (jatkossa varhaiskasvatuksen opettaja) suunnittelee 

lapsiryhmän opetus- ja kasvatustoimintaa siten, että pedagoginen toiminta on 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Hän varmistaa, että toiminta tukee kunkin 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja ottaa huomioon lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet. Jokaiselle lapselle on päiväkodissa laadittava 

varhaiskasvatussuunnitelma, jonka laatimisesta ja arvioimisesta varhaiskasvatuksen 

opettaja kantaa vastuun. Lain veloittamana varhaiskasvatuksen opettaja ja johtaja 

vastaavat myös varhaiskasvatustoiminnan kokonaisarvioinnista ja kehittämisestä.  

Yliopistojen lastentarhanopettajan koulutus keskittyy kokonaan alle kouluikäisten 

lasten oppimiseen ja kasvun ja kehityksen tukemiseen, mukaan lukien 6-vuotiaiden 

esiopetus. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa varhaiskasvatuksen opintojen 
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osuus 180 opintopisteestä on 94 % (170 opintopistettä). Yliopistossa 

lastentarhanopettajakoulutuksen vahvuutena on opettajankoulutuksen yhteinen 

kasvatustieteellinen konteksti ja jatkumon luominen varhaiskasvatuksesta 

alkuopetukseen jo opiskeluvaiheessa.  

 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, lastentarhanopettajankoulutuksen, 

suorittaneet jatkavat usein opintojaan varhaiskasvatukseen suuntautuvaan 

kasvatustieteen maisterin tutkintoon muun muassa siksi, että tietoisuus 

varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta ja laadun merkityksestä vaikuttavuudelle on 

vahvistunut lisääntyneen tutkimustiedon myötä.  

 

Varhaiskasvatuksen sosionomi 

 

Esityksen mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin vahvinta osaamisaluetta on 

verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa sekä lastensuojelun ja 

perhetyön yhteistyö. Sosionomin työpanosta tarvitaan lapsen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin turvaamisessa. Varhaiskasvatuksen sosionomi on kiinteässä 

yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa päiväkodin lapsiryhmän toiminnan 

suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.  

 

Esityksen mukaan päiväkodeissa säilyy edelleen runsaana sosionomitaustaisen 

henkilöstön osaaminen. Kaikki nyt lastentarhanopettajakelpoiset, sosiaali- ja 

terveysalan koulutuksen saaneet, siirtyvät varhaiskasvatuksen opettaja 

 -tehtävänimikkeelle. 

 

OAJ pitää hyvänä, että päiväkodissa on käytössä varhaiskasvatuksen sosionomien 

osaamista myös jatkossa painottuen edellä kuvattuihin osaamisalueisiin.  

 

Vasta vuoden 2023 jälkeen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluista 

valmistuvat ovat nimikkeiltään ja tehtävänkuviltaan varhaiskasvatuksen sosionomeja. 

Vasta tällöin toteutuu aito moniammatillisuus ja koulutuksen mukaisesti kohdennetut 

tehtävät ja selkeät ammattinimikkeet. Uudistus vie aikaa, mutta se on välttämätön.    

Nykyiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden asema uudistuksessa on 

turvattu. Kukaan ei jää lain muutoksen vuoksi työttömäksi, eikä menetä 

kelpoisuuttaan toimia nykyisessä tehtävässä. 

 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
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Lakiesitys pitää sisällään esityksen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

kelpoisuusvaatimusten väljentämisestä. Esityksen mukaan varhais-

kasvatusasetuksessa säädettäisiin perhepäivähoitajan kelpoisuudesta toimia 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävissä suoritettuaan perhepäivähoitajan 

tutkinnon, jota on täydennetty 30 osaamispisteen laajuisilla varhaiskasvatukseen 

liittyvillä opinnoilla. Säännös loisi pysyvän väylän perhepäivähoitajan ammatti-

tutkinnolla (40 op) ja suhteellisen vaatimattomilla lisäopinnoilla perhepäivähoitajien 

toimiselle päiväkodeissa lastenhoitajina.  

 

OAJ ei kannata tätä esitystä ja pitää lastenhoitajien kelpoisuusvaatimusten 

väljentämisestä varhaiskasvatuksen laatua heikentävänä.   

 

 

Päiväkodin johtaja 

 

OAJ pitää ehdottoman tärkeänä päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimusten 

nostamista kasvatustieteen maisteriksi. Kannatamme myös vahvasti sitä, että 

varhaiskasvatuslaissa säädetään, että päiväkodilla tulee olla johtaja, mikä koskee 

myös yksityisiä päiväkoteja. Johtajasäädöksen puuttuminen nykylainsäädännöstä on 

ollut henkilöstön ja organisaation kannalta merkittävä puute.   

 

Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen, varhaiskasvatussuunnitelman velvoitteet 

toiminnan sisällölle ja lain ja perusteiden asettama vaatimus pedagogiikan 

painottumiselle toiminnassa edellyttävät johtajalta vahvaa pedagogista osaamista. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan pedagogisen osaamisen 

vaatimus johtamisessa: ”Päiväkodin johtajan ensisijainen tehtävä on johtaa 

päiväkodin toimintaa. Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin toimintakulttuurin 

kehittymisestä. Se edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen 

kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja 

kehittämistä”  

 

Lisäksi päiväkodin työyhteisön moniammatillisuus, työntekijöiden erilaiset 

koulutustaustat sekä yhteistyö mm. sivistys- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa edellyttää syvällistä varhaiskasvatuksen osaamista ja 

varhaiskasvatuksen asiantuntijana toimimista.  

 

Kelpoisten johtajien saatavuuden varmistamiseksi tulee varhaiskasvatukseen 

suuntautuneiden maisterin tutkintojen määrät varmistaa vastaamaan varhais-

kasvatuksen edellyttämiä tarpeita.   
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OAJ:n mielestä päiväkodin johtajalta tulee aina edellyttää varhaiskasvatuksen 

opettajan kelpoisuus kasvatustieteen maisterin tutkinnon ohella, kuten 

lausuntokierroksella ollessa lakiluonnoksessa oli esitetty. Jotta johtaja voi 

menestyksekkäästi johtaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, hänellä tulee itsellään 

olla pedagoginen koulutus, pelkät ”johtajuusopinnot” eivät riitä. Kuten kouluissakin 

pedagogista työtä johtaa rehtori, jolla on ao. koulutusmuodon opettajankelpoisuus, 

myös saman periaatteen tulee päteä päiväkotiin.  

 

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto, salassapito ja tietojen vaihto paranee 

 

Lain myötä tiedonsiirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu. 

Lain muutoksen myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon 

tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia 

tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat toteuttaessaan lakisääteisiä 

viranomaistehtäviään.  

 

OAJ pitää hyvänä tietovarantoa, tietosuojaa ja salassapitoa koskevien säädösten 

selkeyttämistä. Muutos tuottaa ajanmukaista, luotettavaa, kattavaa ja vertailtavaa 

tietoa eri tahojen käyttöön.  Tietovarantoa, tietosuojaa ja salassapitoa koskevien 

säädösten selkeyttäminen on esityksen mukaisesti kannatettavaa ja edistää 

varhaiskasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä.   

 

 

Lainsäädäntöön jää vielä kehitettävää 

 

OAJ pitää puutteena, ettei lakiesitys paranna oppimiseensa tukea tarvitsevien lasten 

oikeuksia, eikä vahvista heidän tarvitsemansa tuen toteutumista. Lapsille tulee 

jatkossa vahvemmin turvata oikeus tarvitsemaansa tukeen, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaan sekä muihin tukitoimiin vastaavasti kuin on säädetty esi- ja 

perusopetuksessa. Seuraavassa vaiheessa lakiin tulee lisätä niin sanottu 

kolmiportainen tuki, jota jo toteutetaan esiopetuksessa ja perusopetuksessa. 

 

Lakiesityksessä varhaiskasvatuksen määritelmä jää edelleen keskeneräiseksi. 

Määritelmässä tulee tarkemmin säädellä pedagogisen varhaiskasvatuksen 

toteutumisen reunaehdot. Pedagoginen varhaiskasvatus ei ole sama kuin päivähoito. 

Pedagoginen varhaiskasvatus edellyttää aina opettajaa. 

 

Lakiesitys ei myöskään korjaa valtioneuvoston teettämän VakaVai-tutkimuksen 

(2017) tuloksissa todettuja päiväkotien ryhmäkokoja koskevien säädösten 

puutteellisuuksia.  
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Puutteista huolimatta lakiesitys on merkittävä edistysaskel suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä. 

 

 

 

 

Lopuksi 

 

Kuten esityksessä todetaan, kuntia ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä tulee ohjata 

ennakoimaan muutosta ja jo siirtymäajan alusta arvioimaan vuosittainen tarve 

muuttaa eläköitymisen ja muun poistuman myötä vapautuvia hoitajavakansseja 

varhaiskasvatuksen opettajan vakansseiksi. Muutoksen suuntaan tulee edetä 

suunnitelmallisesti, jotta uuden lain mukainen henkilöstörakenne saavutetaan. 

Henkilöstörakennemuutoksen toimeenpanon toteutuminen tulee ottaa osaksi 

aluehallintoviranomaisen valvontatehtävää. 
 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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Olli Luukkainen 
puheenjohtaja 


