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Lausunto varhaiskasvatusasetuksen 3 §:stä
AMKE ei kannata asetusluonnoksen mukaista kelpoisuusehtojen tiukkaa määrittelyä. Työnantajalla
tulee olla laajempi mahdollisuus palkata sopivia henkilöitä erilaisiin varhaiskasvatuksen tarpeisiin.
Esimerkiksi hoidon ja hoivan osaamista voidaan joissakin yksiköissä tarvita jopa nykyistä enemmän.
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta tulee tällä asetuksella erittäin säädelty, eikä se mahdollista
paikallisten tarpeiden eikä henkilöstön saatavuuden realistista huomioimista. AMKEn näkemyksen
mukaan asetuksen peruslähtökohta on siis väärä.
Pidämme sen sijaan ansiokkaana asetuksen muotoiluja, jotka nousevat ymmärryksestä, että tutkinnon
osilla voi täydentää tutkintoa sen sijaan että suoritetaan aina kokonainen uusi tutkinto. Tämä on
ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukainen ajatus. Lisäksi moni asia jää edelleen
täydennyskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen varaan.
Näemme kuitenkin, että niitä tutkintoja, joista laajentamalla voisi saada kelpoisuuden tulee olla
useampia. Tie osaavaksi varhaiskasvattajaksi voi kulkea useamman alan ja ammatin kautta.
Mikäli hyväksytyn lain perusteella on välttämätöntä määritellä tutkintoja erikseen, niin esitämme, että
asetuksessa todetaan, että kelpoiseksi suoraan tekevät sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä
kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala sekä
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala. Muilta osin kelpoisuus voitaisiin AMKEn näkemyksen
mukaan ainakin kaikkiin humanistiskasvatusalan ja kulttuurialan perustutkintoihin sekä sosiaali- ja
terveydenhoitoalan liikunnanohjauksen perustutkintoon saavuttaa suorittamalla asetuksessa jo nyt
mainittu pakollinen varhaiskasvatukseen painottuva tutkinnon osa.
Pidämme erityisen tärkeänä, kuten varhaiskasvatuslain lausuntovaiheessa on todettu, että niille
henkilöryhmille, erityisesti humanistisen ja kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon
suorittaneille, joita kelpoisuusehtojen tosiasiallinen tiukentaminen koskee, mahdollistetaan joustavia
mahdollisuuksia täydentää kelpoisuutta varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi. Tämä on siirtymävaiheessa
nyt järjestettävä erillisrahoituksella.
Tutkintojen monipuolistuminen ja laaja-alaistuminen tulee olla myös kasvatustieteellisessä osaamisessa
totta. Tutkintojen laaja-alaistuminen tulee ottaa vakavasti.

1 (2)
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Siltasaarenkatu 12 | FI-00530 HELSINKI | www.amke.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausunto 18.7.2018
LVM/147/03/2018

On tärkeä huomata, että kelpoisuusvaatimuksilla on vaikutuksia siihen, miten ammatillisen koulutuksen
järjestäjä voi profiloitua ja mitä hänen tulee tarjota turvatakseen opiskelijoiden työelämärelevanssin.
Tämä koskee erityisesti viittomakielen ohjaajan tutkinnon suorittaneiden lisävaatimuksia.
Kannamme huolta siirtymäsäännöksien tulkinnasta nyt varhaiskasvatukseen palkatuista ja siellä
työskentelevistä ammattilaisista. AMKE edellyttää, että kelpoisina palkatut henkilöt ovat kelpoisia myös
jatkossa.
Samalla kun säädetään tutkintojen täydentämisestä, tulee huomioida, että toisin kun perusteluissa
todetaan tutkinnon täydentäminen ei ole opiskelijalle ei ole maksutonta. Myös opintoihin käytettävästä
ajasta aiheutuu kustannuksia.

Lisätietoja:
vt. toimitusjohtaja Riikka Reina, puh. 040 594 4401, riikka.reina@amke.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 84 koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen
etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat 96 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.
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