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Varhaiskasvatuksen opettaja (26§)

• Varhaiskasvatuksen opettajana voivat jatkossa työskennellä kaikki ne 
varhaiskasvatuksen opettajat, jotka lain voimaan tullessa ovat kelpoisia tehtävään ja 
voivat jatkaa tehtävässä/tai hakea tehtävää koko työuransa ajan. 

• Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat ne sosionomiopiskelijat, jotka ovat 
1.9.2018 opiskelijoina ammattikorkeakoulussa ja suorittavat vaka-opettajan
kelpoisuuden tuottamat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 
vähintään 60 opintopisteen laajuisina osana sosionomi (AMK) -tutkintoaan.

• Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat myös ne sosionomiopiskelijat, 
jotka 1.9.2018 – 31.7.2019 hyväksytään opiskelemaan varhaiskasvatuksen 
opettajakelpoisuuden tuottamaa sosionomitutkintoa, mikäli he valmistuvat 
31.7.2023 mennessä.
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Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (30 §)

• Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus: varhaiskasvatuksen opettaja ja 
erityisopetuksen ammatillisiin tehtäviin valmiudet antavat opinnot (60 op).

• Siirtymäsäännös (75 §) turvaa kelpoisuuden säilymisen lain voimaantulon jälkeen 
aiemmin erityisopettajan tehtävään kelpoisille henkilöille.

• Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomilla ei ole siirtymäsäännöksen (75 §) edellyttämää 
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta viimeistään 31.7.2023, ei hänellä ole 
hakukelpoisuutta erityisopetukseen valmistaviin opintoihin.

• Itä-Suomen yliopistoissa hakukelpoisuus sosionomi-taustaisella opettajilla:
vuoden 2005 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen 
sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavat varhaiskasvatuksen ja 
sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 75§) sekä esi- ja 
alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (25 op tai 15 ov)
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Varhaiskasvatuksen hallinnollinen 
johtaja

• Uuden lain myötä poistui hallinnollisen ja 
ammatillisen johtajan erottaminen.

• Hallinnollisen johtajan kelpoisuudesta 
voidaan päättää paikallisesti.
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Päiväkodin johtajan kelpoisuus ennen 1.1.2030 
(siirtymäsäännös 75 §)

• Päiväkodin johtajakelpoisuuden säilyttäminen edellyttää, että henkilö on johtajan 
tehtävässä lain voimaantullessa 1.9.2018 tai on viiden tätä edeltävän vuoden kuluessa 
ollut jonkin aikaa (ajasta ei ole säädetty tarkemmin) ammatillisen tai hallinnollisen 
johtajan tehtävässä ja on tehtävään kelpoiseksi katsottu. Nämä henkilöt voivat jatkaa 
johtajan tehtävissä myös 1.1.2030 jälkeen.

• Siirtymäsäännös turvaa opettajakelpoisille sosionomeille (AMK ja YAMK) sekä 
kasvatustieteen kandidaateille oikeuden tulla valituksi päiväkodin johtajaksi 1.9.2018 
lukien. Mutta jatkaakseen johtajan tehtävässä 1.1.2030 jälkeen, on heidän suoritettava 
kasvatustieteen maisterin tutkinto ennen vuotta 2030.

• Johtajiksi haluavien lain voimaantulon 1.9.2018 tai vuosi sen jälkeen opintonsa 
aloittavien sosionomien/kandien on aina suoritettava myös kasvatustieteen maisterin 
tutkinto, vaikka he ehtisivät saada kelpoisuuden opettajan tehtävään ennen 31.7.2023.
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Päiväkodin varajohtaja –
antaako kelpoisuuden 
päiväkodin johtajaksi?

• Varajohtajan tehtävään on täytynyt 
kaikki tehtävät ja vastuut kuin 
ammatillisella tai hallinnollisella 
johtajalla ja lisäksi 
kelpoisuusvaatimukset täyttyvät. 

• Tällaisesta tehtävän sisällöstä tulee olla 
asianmukainen kirjallinen 
dokumentaatio.
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Päiväkodin johtaja (31 §) 1.1.2030 jälkeen

• Päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään kelpoisia ovat 1.1.2030 
alkaen ne henkilöt, jotka ovat kelpoisia joko varhaiskasvatuksen opettajan tai 
sosionomin tehtävään ja joilla on lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin 
tutkinto sekä riittävä johtamistaito.
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Esiopetus (asetus opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista)

• Esiopetusta antavan opettajan 
kelpoisuuksiin ei tullut muutosta 
varhaiskasvatuslain uudistuksen 
myötä.

• Esiopettajan tehtäviin 
kelpoisuuden omaavat henkilöt  
säilyttävät kelpoisuutensa.

• Kaksivuotinen esiopetuskokeilu 
1.8.2021-31.5.2024. 

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 
ovat samat kuin yksivuotisessa 
esiopetuksessa.

• Vaikutus OVTES –siirtoon: 
ensisijaisuus periaate 
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Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö: 

• Henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta.

• Soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon + valtioneuvoston asetuksen 
19 §:n 1 momentin 1 kohta ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 
§:ssä tarkoitetut 35 opintoviikon opinnot

• Lastentarhanopettaja tutkinnon suorittanut
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Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö: 

• Voimassa on vuonna 2005 tullut muutos: 

• 1 päivänä elokuuta 2000 toimii tai viimeisen kolmen vuoden aikana em. päivää on 
yhteensä vähintään vuoden ajan toiminut sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) 4 §:ssä tarkoittamassa päiväkodin 
johtotehtävissä tai päivähoidon laajaa tietoutta edellyttävissä hoito-, huolenpito-, 
kasvatus-, opetus- tai kuntoutustehtävissä ja joka on suorittanut sosiaalikasvattajan 
opistoasteisen tutkinnon ja lisäksi on suorittanut yliopiston tai sen kanssa 
yhteistyössä toimivan muun koulutuksen järjestäjän ennen vuotta 2004 järjestämät, 
opetusministeriön hyväksymät 15 opintoviikon laajuiset esiopetuksen opinnot.
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Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö: 

• Esiopetusta on kelpoinen antamaan myös se, joka on vuoden 1995 jälkeen suorittanut 
sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan opistoasteisen tutkinnon taikka sosionomin 
tutkinnon (AMK) ja jonka tutkintoon sisältyy varhaiskasvatuksen ja 
sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä vähintään 50 opintoviikkoa ja joka on mainitun 
tutkinnon lisäksi suorittanut edellä tarkoitetut esiopetuksen opinnot (15 
opintoviikkoa). 

• Jos sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan tutkinnon suorittaneella ei ole 
edellisessä diassa mainittua työkokemusta, esiopetuksen opinnot tulee olla 
laajuudeltaan 20 opintoviikkoa. 

• Sen, joka on suorittanut 1. kohdassa mainitun sosionomin tutkinnon, tulee olla valittu 
ammattikorkeakouluun viimeistään vuonna 1999. 
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Koulutuspolut
• Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen 

opiskelijavalintoja, mutta viime kädessä yliopistot päättävät itse 
opiskelijaksi ottamisesta. (esim. Opintopolku.fi)

• Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. 
Valintaperusteet voidaan laatia tiedekunnittain tai koulutuksittain.

• Avoimen väylä: kiintiöt, opintojen arvosana → hakukelpoisuus ja 
valintakoe
• Aikaisemman tutkinnon hyväksiluvusta päättää tiedekunta.

• Maisteriohjelmat: maisteriopinnot rakentuvat kandidaatin tutkinnolle, 
poikkeuksia on esim. Tampereen yliopisto. 
• Aikaisemman tutkinnon hyväksiluvusta päättää tiedekunta.
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