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25.10.2022 

 

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUSTEN TUTKINTOKOHTAISTEN  
OPETUSSUUNNITELMIEN/TOTEUTUSSUUNNITELMIEN TOIMITUSPYYNTÖ 
 
Hyvät varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin yhteyshenkilöt, 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosina 2022-2023 varhaiskasvatuksen 
koulutusten arvioinnin. Kohteena ovat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa sekä Snellman-korkeakoulussa toteutettavat, varhaiskasvatuksen 
opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavat koulutukset.  
 
Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Snellman-korkeakoulun osalta arvioinnin yhtenä aineistona 
ovat kelpoisuuksia tuottavien koulutusten opetussuunnitelmadokumentit.  Pyydämme teitä 
toimittamaan arvioinnin kohteena olevien tutkintojen uusimmat opetussuunnitelmadokumentit 
alla olevaan taulukkoon kirjatun mukaisesti.  
 
Lähde: Varhaiskasvatuslaki (540/2018). Tehtävänimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset. 

Varhaiskasvatuksen 

henkilöstön tehtävänimike  

Kelpoisuusvaatimus Koulutuksen järjestäjiltä 

pyydettävät 

opetussuunnitelmadokumentit 

Varhaiskasvatuksen opettaja Kelpoisuusvaatimuksena on 

vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon 

sisältyy varhaiskasvatuksen 

tehtäviin ammatillisia 

valmiuksia antavat opinnot, 

joista voidaan säätää 

tarkemmin valtioneuvoston 

asetuksella, tai jota on 

täydennetty mainituilla 

opinnoilla. (26 §) 

Yliopistot: 

-opetussuunnitelma 

kasvatustieteen kandidaatin 

tutkinnosta, johon sisältyy 

varhaiskasvatuksen tehtäviin 

ammatillisia valmiuksia antavat 

opinnot. 

Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja 

Kelpoisuusvaatimuksena on: 

1) kelpoisuus 

varhaiskasvatuksen opettajan 

tehtävään, jonka lisäksi on 

suoritettu erityisopetuksen 

tehtäviin ammatillisia 

valmiuksia antavat opinnot, 

joista säädetään 

valtioneuvoston asetuksella; 

tai 

Yliopistot: 

-opetussuunnitelmat 

kelpoisuusvaatimusten 1 ja 2 

mukaisista opinnoista. 
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2) kasvatustieteen maisteri 

pääaineena 

erityispedagogiikka 

(varhaiserityisopettajan 

koulutus). (30 §) 

Päiväkodin johtaja Kelpoisuusvaatimuksena 

päiväkodin toiminnasta 

vastaavan johtajan tehtävään 

on kelpoisuus 26 tai 27 §:ssä 

tarkoitettuun 

varhaiskasvatuksen opettajan 

tai sosionomin tehtävään ja 

vähintään kasvatustieteen 

maisterin tutkinto sekä 

riittävä johtamistaito. (31 §) 

Yliopistot: 

-opetussuunnitelmat 

päiväkodin toiminnasta 

vastaavan johtajan tehtävään 

kelpoisuuden tuottavasta 

kasvatustieteen maisterin 

tutkinnosta. 

Varhaiskasvatuksen sosionomi Kelpoisuusvaatimuksena on 

vähintään sosiaali- ja 

terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, 

johon sisältyvät 

varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan 

suuntautuneet vähintään 60 

opintopisteen laajuiset 

opinnot, joista voidaan säätää 

tarkemmin valtioneuvoston 

asetuksella, tai sosionomin 

tutkinto, jota on täydennetty 

mainituilla opinnoilla. (27 §) 

Ammattikorkeakoulut: 

- Sosionomi AMK -tutkinnon 

opetussuunnitelma ja 

- Varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan 

suuntautuneiden, vähintään 60 

opintopisteen laajuisten 

opintojen toteutussuunnitelma. 

Steinerpedagogisen 

päiväkodin henkilöstö 

Steinerpedagogisen 

päiväkodin henkilöstön 

kelpoisuus: 

  

Steinerpedagogisten 

varhaiskasvattajien opintojen 

on laajuudeltaan vastattava 

vähintään niitä opintoja, jotka 

tuottavat 26 §:ssä tarkoitetun 

kelpoisuuden. 

Opetushallituksen on 

hyväksyttävä 

steinerpedagogisten 

Snellman-korkeakoulu: 

- Steinerpedagogisten 

varhaiskasvattajien opintojen 

opetussuunnitelma ja 

toteutussuunnitelma 
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varhaiskasvattajien opintojen 

opetussuunnitelma ja sen 

olennaiset muutokset ennen 

sen käyttöönottoa. 

 Sen lisäksi, mitä 

kelpoisuuksista tässä laissa 

säädetään, myös henkilö, joka 

on suorittanut 1 momentissa 

tarkoitetut steinerpedagogiset 

varhaiskasvattajan opinnot, 

on kelpoinen toimimaan 

steinerpedagogiseen 

kasvatusopilliseen 

järjestelmään perustuvaa 

varhaiskasvatusta 

järjestävässä päiväkodissa 

sellaisissa tehtävissä, joissa 

edellytetään 26 §:ssä 

tarkoitettua kelpoisuutta. (32 

§) 

 
Toimittakaa em. opetussuunnitelmadokumentit sähköisessä muodossa (mieluiten word-
tiedostoina, ei linkkeinä) 4.11.2022 klo 16 mennessä Karviin arviointiasiantuntija Kirsi 
Mustoselle, kirsi.mustonen@karvi.fi. 
 
Tiivistäkää lisäksi sähköpostiviestiin a) arvioinnin kohteena olevista koulutuksista ne, joita 

järjestätte. Mainitkaa myös, b) millä kielillä ja c) missä muodossa koulutuksia järjestätte (esim. 

maisteriohjelma, sivuaineopinnot, erilliset opinnot, monimuotokoulutus, päivätotetus).  

Mikäli järjestätte kyseisiä tutkintoja eri kielillä ja niiden opetussuunnitelmat poikkeavat 

toisistaan, pyydämme teitä lähettämään kaikki erikieliset opetussuunnitelma- ja 

toteutussuunnitelmadokumentit. Mikäli erikieliset opetussuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat 

ovat sisällöltään yhteneväiset, mainitkaa tästä kohdassa b). 

Annan tarvittaessa asiaan liittyviä lisätietoja! 

Kirsi Mustonen 
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--- 
Kirsi Mustonen 
Arviointiasiantuntija/Senior Evaluation Advisor 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 
Finnish Education Evaluation Centre 
 
PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki  
P.O. Box 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 HELSINKI  
puh./tel. +358 29 533 5515   
www.karvi.fi 
 

  

 
 


