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Valtioneuvoston asetus
varhaiskasvatuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 28,
35 ja 38 §:n nojalla:

1 §

Päiväkodin henkilöstön mitoitus

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jol-
la on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enin-
tään kahdeksaa enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme
vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päi-
väkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla
on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jol-
la on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 enintään viisi tuntia päi-
vässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

2 §

Perhepäiväkodin henkilöstön mitoitus

Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljäl-
le lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perus-
opetuksessa. Lisäksi voidaan järjestää varhaiskasvatusta yhdelle perusopetuslain
(628/1998) mukaista esiopetusta saavalle lapselle, perusopetuksen aloittaneelle lapselle
tai sellaiselle kunnan järjestämässä enintään viisi tuntia päivässä kestävässä varhaiskasva-
tuksessa olevalle lapselle, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuon-
na.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi sa-
manaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään kahdeksalle lapselle ja lisäksi kahdelle
1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetulle lapselle.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi järjestää
varhaiskasvatusta samanaikaisesti enintään kahdelletoista lapselle.

Kun perhepäiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta samanaikaisesti useammalle lap-
selle kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään var-
haiskasvatuslain 28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus.
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3 §

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuovat opinnot

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden tuottavan kasvatus- ja ohjausa-
lan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää varhaiskasvatuksen ja perhetoi-
minnan osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla tai kommunikaation ja viittoma-
kielisen ohjauksen osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla.

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja terveys-
alan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja nuorten kasvatuksen ja
hoidon osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön osaamista tuotta-
vat pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle on kuitenkin riittävää suorittaa vain lapsen kas-
vun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa.

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitettu muu vastaava soveltuva tutkinto on viittoma-
kielisen ohjauksen perustutkinto.

4 §

Perhepäivähoitajan kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai vastaavan osaamisen tuottavan kasvatus- ja
ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö on kelpoinen varhaiskasvatuslain
28 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään suoritettuaan kasvatus-
ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuot-
tavan tutkinnon osan.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2018

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos Janne Öberg
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