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Hyvät naiset ja herrat 

 

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajana minulla on mieluisa tehtävä toivottaa 
teidät arvoisat juhlavieraat tervetulleeksi tähän  

Lastentarhanopettajakoulutus 120 vuotta -pääjuhlaan 

Tämä pääjuhla on osa juhlaviikkoa, jota ovat olleet järjestämässä Helsingin Yliopisto, mukaan 
lukien opiskelijat, Ebeneser-säätiö, OAJ ja Lastentarhanopettajaliitto sekä pääkaupunkiseudun 
kunnat. 

Siitä lähtien, kun Hanna Rothman aloitti yhdessä Elisabeth Alanderin kanssa 
lastentarhanopettajien koulutuksen Sörnäisten kansanlastentarhassa vuonna 1892, tavoitteena on 
ollut kouluttaa lastentarhanopettajia tukemaan lapsia yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun.  

Kun Lastentarhanopettajakoulutus siirtyi vuonna 1995 osaksi Helsingin yliopistoa ja 
opettajankoulutuslaitosta, alettiin kouluttaa akateemisia lastentarhanopettajia, kasvatustieteen 
kandidaatteja,  ja varhaiskasvatuksen maistereita. Koulutuksella alettiin tavoitella samankaltaista 
osaamista kuin mitä oli luokanopettajilta edellytetty jo pitkään.  
Akateemisella lastentarhanopettajalla on keskeinen merkitys pienen lapsen kokonaisvaltaisen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukijana. Akateeminen opettaja hallitsee erilaiset ryhmät, 
kykenee ottamaan huomioon yksittäisten lasten tarpeet ja hahmottamaan koko 
varhaiskasvatuksen kokonaisuuden.  

Akateeminen lastentarhanopettaja on takuuna suomalaisen koulutuspolitiikan keskeiselle tasa-
arvotavoitteelle.  

Vaikka lastentarhan opettajankoulutus on tullut viimeisenä osaksi yliopistollista 
opettajankoulutusta, se on samalla tasolla akateemisessa osaamisessa ja tutkimusperustaisessa 
opetuksessa muiden koulutusohjelmien kanssa. Koulutuksen opettajat ja tutkijat ovat onnistuneet 
hyvin kilpaillun tutkimusrahoituksen haussa Euroopan unionista, Suomen Akatemiasta ja 



Tekesistä. Julkaiseminen kansainvälisissä tiedelehdissä on yhtä aktiivista kuin muissakin 
opettajankoulutuslaitoksen koulutuksissa. 

Vain yhdellä alueella lastentarhanopettajien koulutus ei pärjää muille koulutuksille. Tähän ovat 
syynä historialliset, rakenteelliset ja luultavasti myös taloudelliset syyt.  

Koulutuksesta ei valmistu samassa määrin kasvatustieteen maistereita kuin muista koulutuksista. 
Tämä johtuu siitä, että lastentarhanopettajan pätevyysvaatimuksena on kandidaatin tutkinto. Olisi 
korkea aika myöntää, että kaikki opettajat tarvitsevat monipuolista akateemista osaamista. 
Päiväkodeissa tarvitaan syvällistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osaamista. 
Lastentarhanopettaja on vastuussa pienten lasten kasvatuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta 
ja toteuttamisesta sekä lasten osaamisen ja oman toiminnan arvioinnista ja toimintojen 
kehittämisestä. Lastentarhanopettajan työssä verkottuminen ja erilaiset kumppanuudet 
päiväkodin sisällä ja ulospäin ovat keskeisiä. Haasteena on erityisesti vanhempien kanssa 
tapahtuva vuorovaikutus. 

 Nopeasti muuttuva ja kehittyvä yhteiskunta edellyttää elinikäisen oppimisen valmiuksia.   

Hyvät kuulijat, 

Opettajankoulutuslaitos on asettanut tavoitteeksi kehittää lastentarhanopettajien 
kandidaattitasoista koulutusta kohti maisterikoulutusta. Jo ensi syksynä lisäämme 
maisterikoulutukseen otettavien määrää. 
Koska täällä juhlassa on paljon varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, valtiovallan edustajia, kuntien ja 
Opettajien ammattijärjestön edustajia kutsun teidät kaikki edistämään maisteritasoista 
lastentarhanopettajankoulutusta.  

Uskon, että tämä ratkaiseva muutos koulutuksen rakenteessa ja statuksessa ratkaisee 
lastentarhanopettajapulan. 
 Toki opettajankoulutuslaitos pyrkii löytämään opettajapulaan tilapäisiä ratkaisuja koulutuksen 
laajennuksella ja pätevöittämiskoulutuksella. 

Lopuksi haluan kiittää teitä juhlan järjestäjiä vielä kerran, eli  

 Opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajan koulutus 
 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n,  
 Lastentarhanopettajaliitto LTOL:n,  
 Ebeneser-säätiö,  
 opiskelijoiden ainejärjestö EBE ryn  
 Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus 

Erityiskiitoksen ansaitsee yliopistonlehtori Annu Brotherus lähes vuoden kestäneistä 
juhlavalmisteluista. KIITOS. 

 

Hyvät naiset ja herrat  
Onnea 120 vuotiaalle lastentarhaopettajankoulutukselle. 

 


