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Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N LAUSUNTO
EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VARHAISKASVATUKSESTA
(3§)
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua
asetusluonnoksen 3§:stä.
Eduskunnan 27.6.2018 hyväksymässä varhaiskasvatuslaissa (HE40/2018)
todetaan, että kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on
täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen
tutkinnonosilla. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista soveltuvista tutkinnoista ja
riittävistä tutkinnonosista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Asetusta koskevassa lain perustelutekstissä todetaan, kuinka esimerkiksi
lähihoitaja, joka olisi tutkintoa suorittaessaan valinnut jonkun muun
koulutusohjelman tai osaamisalan, voisi myöhemmin täydentää tutkintoaan
suorittamalla lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan
tutkinnonosat ja täten saavuttaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan tehtäviin. Perustelutekstissä myös todetaan, että
perhepäivähoitajan ammattitutkinto ei ole tuottanut kelpoisuutta päiväkodin
lastenhoitajan tehtäviin. Varhaiskasvatuslakiin liittyvällä asetuksella oli määrä
säätää, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi olisi kelpoinen se, joka on
suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, tai sen sijaan 1 päivänä
tammikuuta 2019 tulevan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, jota on
täydennetty 30 osaamispisteen laajuisilla varhaiskasvatuksen pedagogisen
toiminnan tutkinnonosalla. Säädöksen myötä koulutetuille perhepäivähoitajille
olisi tullut mahdollisuus toimia myös päiväkodeissa. Kyseistä asiaa ei ole
todettu kuulemiseen liittyvässä asetusehdotuksessa.
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JHL ry esittää, että asetusehdotusta täydennetään seuraavasti:
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi on kelpoinen se, joka on suorittanut
perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, tai sen sijaan 1 päivänä
tammikuuta 2019 tulevan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, jota
on täydennetty 30 osaamispisteen laajuisilla varhaiskasvatuksen
pedagogisen toiminnan tutkinnonosalla.
Valtioneuvoston asetusehdotukseen liittyvässä Opetus- ja kulttuuriministeriön
muistioluonnoksessa todetaan, että kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja
erikoisammattitutkinto eivät sellaisenaan tuottaisi kelpoisuutta
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.
JHL ry huomauttaa, että myös kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon
ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille tulee luoda mahdollisuus
täydentää koulutustaan voidakseen toimia varhaiskasvatuksen
lastenhoitajina. Siten koulutus ei rajoittaisi mahdollisuutta
varhaiskasvatuksessa työskentelyyn. Niin tapahtuisi, jos kasvatus- ja
ohjausalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto eivät tuottaisi
kelpoisuutta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään, vaikka
opintoja olisi täydennetty varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
osaamisalaan liittyvillä opinnoilla.
Lisäksi toteamme, että JHL ry ei kannata varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan kelpoisuusehtojen kiristämistä nykyisestään.
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