
Koulutus
   6 Korkea koulutus luo syvempää 

pedagogista osaamista – varhais-
kasvatuksen opettaja on ainoa 
pedagogisesti koulutettu.

   6 Varhaiskasvatuksen opettajalla  
on laaja teoriatieto lapsen koko-
naisvaltaisesta kehityksestä.

   6 Varhaiskasvatuksen opettajal-
la on taito käyttää viimeisimpiä 
tutkimustuloksia hyödyksi lapsen 
hyvinvoinnin, kasvatuksen ja op-
pimisen kokonaisuudessa.

Vuorovaikutus-
taidot

   6  Varhaiskasvatuksen opettaja 
vastaa monialaisesta yhteistyös-
tä huoltajien ja päiväkodin mui-
den yhteistyötahojen kanssa.

   6  Varhaiskasvatuksen opettaja 
luo psyykkisesti sekä sosiaali-
sesti turvallisen, kannustavan ja 
myönteisen oppimisympäristön 
vuorovaikutusilmapiirin.

   6  Varhaiskasvatuksen opettajan 
osaamiseen kuuluu tietää, kuin-
ka paljon myönteinen ja arvosta-
va vuorovaikutus tukee itsetun-
toa ja koko lapsen elämää. 

   6 Varhaiskasvatuksen opettaja 
on leikin asiantuntija.

Substanssi- 
osaaminen

   6 Varhaiskasvatuksen opettajan 
tulee hallita oppimisen aluei-
den pedagogisen toiminnan 
keskeiset tavoitteet ja sisällöt. 
Oppimisen alueita ovat kielten 
rikas maailma; ilmaisun monet 
muodot; minä ja meidän yhtei-
sömme; tutkin ja toimin ympäris-
tössäni; kasvan, liikun ja kehityn. 

   6 Varhaiskasvatuksen opettajan 
tulee hallita lapsen opetusta, 
kasvatusta ja kehitystä tukevat 
osa-alueet suunniteltuun toimin-
taan ja arjen eri tilanteisiin.

   6   Varhaiskasvatuksen opetta-
jan  työnkuvaan kuuluu jatkuvan 
havainnoinnin kautta lapsen 
yksilöllisen kehityksen ja oppimi-
sen seuranta, tuki ja arviointi.





Pedagoginen 
vastuu

   6 Varhaiskasvatuksen opettaja 
johtaa oman tiiminsä pedago-
gista työtä ja päiväkodin johtaja 
vastaa koko päiväkodin pedago-
giikasta.

   6 Moniammatillisen tiimin yhtei-
set arvot ja tavoitteet luodaan 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
opettajan johdolla.

   6 Varhaiskasvatuksen opettaja 
vastaa siitä, että varhaiskasva-
tustoiminta on vasun ja opsin 
mukaan suunniteltua, laadukasta 
ja tukee lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia, kehitystä ja oppi-
mista.

   6 Varhaiskasvatuksen opettaja 
vastaa kokonaisvaltaisesti toi-
minnan arvioinnista ja kehittämi-
sestä.

   6 Kyse ei ole siitä, mitä  
tehdään, vaan miten ja miksi 
tehdään.

Humaanisuus 
ja laatu

   6  Varhaiskasvatuksen opettaja 
on korkeatasoisen varhaiskasva-
tuksen edellytys.

   6  Korkealaatuinen varhaiskasva-
tus edistää lasten hyvinvointia, 
oppimista ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteutumista.

   6 Kaikilla lapsilla on oikeus var-
haiskasvatukseen ja pedagogi-
sesti koulutettuun opettajaan.

KO
UL

UTU
S

SU
BS

TA
N

SS
I PEDAGO

G
IA

LAATU

VU
O

RO
VA

IK
UT

US
KO

UL
UTU

S

SU
BS

TA
N

SS
I

LAATU

VU
O

RO
VA

IK
UT

US

   
   

   
   

    
                 PED

A
G

O
G

IIK
K

A

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen




