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1 luku. Yleiset säännökset (1-3 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Lain lähtökohtana olevan monialaisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatustoiminnan takaamiseksi on 
tärkeää, että päiväkodeissa on riittävästi korkeakoulutasoisen tutkinnon suorittanutta henkilökun-
taa, sekä monipuolista osaamista.  

Lakiluonnos sisältää korkeakoulutettujen määrän lisäämisen varhaiskasvatuksessa, mitä Arene 
tukee edellytyksenä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle ja edelleen kehittämiselle.  

Varhaiskasvatuksen moninaisuuden turvaamiseksi, on tärkeää, että uudistuksella ei rakenneta 
jäykkiä kelpoisuusrakenteita ja hierarkiaa. Tämä heikentää kuntien mahdollisuuksia saada henki-
löstä, sekä vaikuttaa myös henkilöstön mahdollisuuksiin edetä urapolulla.  

Jotta lain edellyttämä henkilöstömitoitus saavutettaisiin, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota eräisiin 
luonnoksen ongelmakohtiin. Erityisesti huomio kohdistuu jäykkiin kelpoisuusrakenteisiin, hierarkki-
suuteen tehtävänkuvaluonnoksissa sekä kelpoisuuksien laajentamiseen koulutuksia täydentämäl-
lä. Arenen kanta on, että sosionomin varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus on säilytettävä. 

 

2 luku. Varhaiskasvatuksen järjestäminen (4-11 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Varhaiskasvatuslain lähtökohtana on lasten ja perheiden hyvinvointi, joka on kannatettavaa. 

Lakiluonnos ei mahdollista sosionomien toimimista varhaiskasvatuksen opettajana. Esitys ei 
myöskään mahdollista etenemistä erityisopettajaksi, esiopettajaksi eikä päiväkodin johtajaksi. 

Lakiehdotuksen mukaan tuleva varhaiskasvatuksen sosionomi ainoastaan osallistuu pedagogiseen 
toimintaan ja kasvatustieteiden kandidaatti vastaa toiminnasta. Korkeakoulututkinnon suorittaneella 
sosionomilla tulee olla koulutustaan vastaavat vastuut ja tehtävät, joten pedagoginen ja monialai-
nen vastuu tulee jakaa korkeakoulutetun henkilöstön kesken joustavasti ja koulutusten tuottamaa 
osaamista hyödyntäen.  
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3 luku. Oikeus varhaiskasvatukseen (12-15 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Jos lakiesityksen ehdotus vain kasvatustieteiden kandidaattien opettajankelpoisuudesta toteutuu, 
se vaarantaa työvoiman saatavuuden alueellisesti. Yliopistollista koulutusta ei ole riittävästi tarjolla 
esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Esitykseen sisältyy toki koulutusmäärien kasvattaminen, 
mutta se ei todennäköisesti yksinomaan riitä. 

Ammattikorkeakouluverkosto ja sosionomikoulutus on alueellisesti erittäin kattava. Tällä hetkellä 
nykyiset koulutusmäärät eivät riitä kattamaan nykyistä lastentarhanopettajien tarvetta, esim. pää-
kaupunkiseudulla on 600 lastentarhanopettajan vaje tällä hetkellä.   

Maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentuminen samoin kuin mahdollinen 5 -vuotiaiden esiopetus 
lisäävät jatkossa lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, jolloin korkeakoulutetun työvoiman 
tarve kasvaa vaikka ikäryhmät pienentyisivätkin.   

 

4 luku. Menettelysäännökset (16-20 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Lakiehdotus on syrjivä, sillä koulutuksensa perusteella sosionomi ei voi edetä urallaan ja käyttää 
ammatillista osaamistaan ja kapasiteettiaan työssä. Tämä eriarvoisuus syntyy siitä, kun lakiehdo-
tus luo rakenteet kasvatustieteen kandidaatille edetä ammatillisesti ja urallaan. Tällöin syntyy kou-
lutuksellisia umpiperiä mm. sosionomeille. Tältä osin lakiesitys ei ole hallitusohjelma tavoitteiden 
mukainen.  

Selkeä puute on myös se, että lakiesitys ei tunnista Sosionomi (YAMK) –tutkinnon osaamista, 
vaikka sen tulisi soveltua jatkossakin varhaiskasvatuksen esimies-, asiantuntija- ja johtamistehtä-
viin. Näiden tehtävien poissulkeminen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta ei pe-
rustu koulutuksen tuottaman osaamisen arviointiin eikä tehtävissä vaadittaviin kompetensseihin tai 
niissä suoriutumiseen. 

Lakiehdotus tuottaa tehtävärakenteisiin hierakkisen asetelman, joka ei edistä moniammatillisuutta 
ja osaamisen täysimääräistä hyödyntämistä käytännön varhaiskasvatustyössä. Lakiehdotus tällai-
senaan rajoittaa sosionomin osaamisen hyödyntämistä ja vastuualuetta varhaiskasvatuksessa.  

Lakiesitys tuottaa eriarvoisuutta ja heikentää perusteettomasti kelpoisuuksia työelämässä.  

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin aiemmin ja siirtymäkaudella sosionomin tutkinnon suoritta-
neet ovat kelpoisia, mutta vastaavat opinnot myöhemmin suorittaneet eivät enää saa kelpoisuutta 
tämän lakiesityksen mukaan. 

 

5 luku. Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja arviointi (21-24 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on säilytettävä myös sosionomin vastuualueena.  
Sosionomin osaamista ei nyt hyödynnetä lakiluonnoksen kuvauksessa (§23).  

Koulutuksen perusteella sosionomin osaaminen sisältää: 

- pedagogista osaamista 
- yhteistyöosaamisen vanhempien/huoltajien kanssa 
- erityisen tuen ja sosiaalisen tuen osaamista 
- palvelujärjestelmäosaamista. 



 

 

Tehtävien keinotekoinen eriyttäminen jäykistää tiimityöskentelyä varhaiskasvatuksessa ja tuottaa 
perustelemattomia ammatillisia rajoja (esim. miten suunnitteluaika jaetaan suunnitteluvastuussa 
olevien kesken).  

 

6 luku. Henkilöstö, kelpoisuusvaatimukset ja niiden siirtymäsään-
nökset (25-33 § + 75 §:n 2 momentti ja 76 § + asetusluonnos 3 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Korkeakoulutettujen määrän lisääminen on kannatettava esitys. Tällä hetkellä ala kärsii työvoima-
pulasta (mm. lastensuojelu), ja tästä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista heikentää jatkossa erilai-
sista korkeakouluväylistä tulevien osaajien mahdollisuuksia toimia laaja-alaisesti eri kasvatus-, 
opetus- ja ohjaustyössä. 

Nyt lakiesitys rajaa jatkossa sosionomitaustaisen henkilön osaamisen hyödyntämistä, ja tätä Arene 
ei kannata. Lakiluonnoksessa ei ole avattu tarkemmin sitä, mitä varhaiskasvatuksen sosionomin 
tehtävissä lakimuutoksella haetaan.  

Arenen selvityksen (2017) mukaan nykyinen sosionomikoulutus vastaa monipuolisesti perheiden ja 
lasten hyvinvoinnin haasteisiin elämän eri vaiheissa. Varhaiskasvatuksen polun opinnoissaan va-
linneet sosionomit ovat opiskelleet 80 -100 opintopistettä kasvatuksen ja eritysesti varhaiskasva-
tusta tukevia opintoja. 

Lakiluonnoksessa esitetään että 2030 alkaen päiväkodin ryhmässä on kaksi korkeakoulutettua ja 
yksi hoitaja. Sosionomien vakanssien perustaminen on jätetty työnantajan harkintaan, joka näin 
ollen vaikuttaa jatkossa henkilöstön profiiliin ja mitoitukseen. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin tulee olla mahdollisuus edetä edelleen nykyisen sosiono-
min kelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon kautta.  

Sosionomin varhaiskasvatuksen opettajana (tai varhaiskasvatuksen sosionomina) tulee olla tasa-
vertaisesti kasvatustieteen kandidaatin kanssa vastuussa varhaiskasvatuksen toiminnasta.   
Arenen näkemyksen mukaan tärkeää on kehittää muun muassa opettajuuden parityöskentelymalli 
(KK ja sosionomi), jossa erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin 
tukena. 

Arenen kanta on, että lakiesityksessä tulee säilyttää sosionomin opettajankelpoisuus nykyisellään, 
jolloin myös sosionomin urakehitys ja ammatillinen eteneminen mahdollistuvat.  

Sosionomeille tulee taata mahdollisuus täydentää opintojaan ja osaamistaan suoraan myös var-
haiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuteen. Yhteiskunnan kannalta koulutukselliset umpiperät 
eivät ole perusteltuja. Lisäksi tasavertaisuuden varmistamiseksi koulutuspolitiikassa tulee antaa 
paitsi yliopistollisen kasvatustieteen kandidaatinkoulutuksen (sis. varhaiskasvatuksen ammatillisia 
opintoja) tutkinnon omaaville varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajille, myös varhaiskasvatuksen 
osaamista omaaville sosionomeille samanarvoiset ja tasavertaiset mahdollisuus jatko- ja täyden-
nyskoulutuksiin.   

Arene huomauttaa, että myös kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan 
tehtävään tulee olla sosionomi (YAMK) pykälässä 31 kuvatun kasvatustieteen maisterintutkinnon 
ohella. Perusteluna on, että sosionomi (YAMK) –tutkinto tuottaa osaamista sekä johtamiseen että 
työelämän ja osaamisen kehittämiseen. Se on Master -tasoinen, ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettu, myös Suomen kansallisen tutkintojen ja osaamisen 
viitekehyksen mukaisesti. 

 



 

 

7 luku. Henkilöstön mitoitus, rakenne ja täydennyskoulutus ja nii-
den siirtymäsäännökset (34-39 § + 75 §:n 3 momentti + asetus-
luonnos 1-2 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teki sosionomien varhaiskasvatusosaamisesta 2017 
laajan selvityksen.  

Sen mukaan sosionomin ydinosaamista lastentarhanopettajana ovat muun muassa seuraavat asi-
at: 

• lapsen oikeudet 

• lasten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

• pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi 

• tutkimuksellisten menetelmien soveltaminen ja saatujen tulosten hyödyntäminen varhaiskas-
vatuksen käytäntöjen kehittämisessä 

• lasten vertaissuhteiden sekä perheiden kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

• moniammatillinen yhteistyö 

• palveluohjaus ja verkostotyö sote-palvelujärjestelmässä 

• yhteiskunnallinen vaikuttamistyö varhaiskasvatuksen kehittämisessä 

• lähijohtaminen ja kasvatusyhteisön pedagogisen toiminnan johtaminen. 

 

Arenen näkemys on, että sekä varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomikoulutus ja kasvatus-
tieteen kandidaatin koulutus antavat 

varhaiskasvatuksen opettajan työhön hyvät valmiudet. Tätä laaja-alaista mahdollisuutta ei tulee 
kapeuttaa. 

Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on kelpoisuusehtojen väljentäminen ja pätevyyksien joustavoit-
taminen. Tämä lakiesitys on tältä osin hallitusohjelman vastainen.  Esitys rajaa eri koulutuksen 
suorittaneiden mahdollisuuksia työskennellä laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- 
ja hoitotehtävissä. Keinotekoinen jako eri koulutustaustan ammattiryhmien välillä tuo vain hierarki-
aa työyhteisöihin, eikä tue erilaisesta koulutuksesta saadun osaamisen hyödyntämistä lapsen ja 
perheiden hyväksi. 

Esitys ei myöskään tunnista ammattikorkeakoulujen ylemmän tutkinnon tuottamaa osaamista, joka 
on selkeä puute.  

Arenen vahva kanta on, että varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomit ovat osaavia päivä-
kodin johtajia/varhaiskasvatuksen johtajia. Jo nyt sosionomin tutkinto antaa hyvät valmiudet esi-
mies- ja johtotehtäviin.  Jos päiväkodin johtajan pätevyydeksi tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto, 
tulee ehdottomasti sosionomi YAMK -tutkinto huomioida tehtävään pätevänä koulutuksena. 

Arene esittää, että lakiehdotuksessa tulee olla myös vähimmäismitoitus sosionomitutkinnon suorit-
taneille. Nyt lakiehdotuksessa ei ole esitetty vähimmäismitoitusta sosionomeille kuten muissa am-
mattiryhmissä.  Tällaisenaan esitys lisää hierarkiaa ja vähentää korkeakoulutetun henkilöstön si-
toutumista työyhteisöissä. Tekstiehdotus on muotoiltu siten, että välttämättä päiväkotiin ei lakisää-
teisesti jatkossa ole tarvetta rekrytoida yhtään sosionomia, sillä sosionomien vähimmäismäärä 
puuttuu ehdotuksesta kokonaan.  



 

 

Rakenne ei myöskään huomioi alueellisia tai paikallisia varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaiden 
tarpeita eikä työvoimatarpeita kunnissa.  Näin ollen joudutaan tilanteeseen, jossa ei voida taata 
rakenteen toimivuutta valtakunnallisesti ja eriarvoisuus eri alueiden varhaiskasvatuspalveluiden 
henkilöstörakenteen suhteen / kelpoisuuden omaavien korkeakoulutetun henkilöstön suhteen edel-
leen kasvaa.  

Jäykän kolmiosaisen rakenteen tilalle tulisi olla malli 2 + 1 – vähintään kahdella kolmesta olisi kan-
didaatin tai sosionomin tutkinto ja kolmannella vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. 

Arenen kanta on, että sosionomeille tulee taata mahdollisuus täydentää joustavasti opintojaan ja 
osaamistaan esiopetuksen tehtäviin kohtuullisilla lisäopinnoilla.  Lisäksi tasavertaisuuden varmis-
tamiseksi koulutuspolitiikassa tulee antaa paitsi yliopistollisen kasvatustieteen kandidaatinkoulu-
tuksen (sis. varhaiskasvatuksen ammatillisia opintoja) tutkinnon omaaville varhaiskasvatuksen 
lastentarhanopettajille, myös varhaiskasvatuksen osaamista omaaville sosionomeille samanarvoi-
set ja tasavertaiset mahdollisuudet jatko- ja täydennyskoulutuksiin.   

Opintojen täydentäminen on erittäin tärkeätä sosionomien urapolkujen jatkuvuuden, työvoiman 
tarpeisiin joustavasti vastaamiseksi sekä alueellisesti että kansallisesti.  Koulutusjatkumoita tulee 
edelleen vahvistaa kansallisten tavoitteiden ja työllisyyden tavoitteiden mukaisesti. 

Jos sosionomi ei ole tulevaisuudessa kelpoinen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, tulisi olla 
mahdollisuus täydentää tutkintoaan tiekartan täydennyskoulutusehdotuksen mukaan 25op, erityi-
sesti tilanteessa, jossa sosionomi jo toimii varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä.  Sosionomeil-
le tulee myös taata mahdollisuus pätevöityä suoraan erityisopettajaksi sosionomitutkinnon pohjalta.  

Arenen näkemyksen mukaan siirtymäsäädöksen aikataulu on erittäin tiukka, jos laki tulee voimaan 
1.8.2018. Tämä tarkoittaisi että opiskelijaksi hyväksyminen tulee tapahtumaan 1.8.2019 tai ennen 
sitä ja opinnot tulee suorittaa loppuun 31.7.2023 mennessä.  

Sosionomikoulutuksessa (210 op) on ollut mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun 3, 5 + joustolla 1 
vuosi = 4,5 vuotta.   

Lakiluonnoksessa tulee myös huomioida riittävästi tulevien opiskelijoiden opintojen ohjausta 2. 
asteen koulutuksissa että lukioissa, joten opinnoista tiedottaminen ja ohjaus ei tue näin nopeata 
siirtymäkautta.   

Jotta lain edellyttämä koulutuksellisen laadun kehittäminen ja vahvistaminen etenee, on tärkeää 
kirjata myös korkeakoulujen kehittämisyhteistyö lakiin. Tämä tukisi osaamisten ja koulutusten vah-
vuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä sekä tukisi ammattilaisten siirtymistä työelämän mo-
niammatilliseen tiimityöskentelyyn.  

 

8 luku. Salassapito ja tietojen vaihto (40-42 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

- 

 

9 luku. Yksityisen palvelujen tuottajan järjestämä varhaiskasvatus 
(43-49 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä. 

- 

 



 

 

10 luku. Hallinto ja valvonta (50-59 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä 

- 

 

11 luku. Rahoitus ja asiakasmaksut (60-61 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä 

- 

 

12 luku. Oikeusturvakeinot ja muutoksenhaku (62-64 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä 

- 

 

13 luku. Varhaiskasvatuksen tietovaranto ja sen käyttöönoton aika-
taulusta (65-74 § + 77 §) 

Lausunto ehdotetuista säännöksistä 

- 

 

14 luku. Voimaantulo (75 §) 

Lausunto lain voimaantuloajankohdasta ja 31 ja 37 § soveltamisajankohdasta 

- 

 

Liitelait 

Kommentit lakiehdotuksista 2-5 

- 

Vaikutukset 

Kommentit lakiehdotuksen vaikutusarviointeihin 

- 

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 

Kommentit luonnoksen pääluvusta 4 

- 

 



 

 

Lausunnon keskeinen sisältö 

Tiivistelmä lausunnostanne 

Lain lähtökohtana olevan monialaisen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatustoimin-
nan takaamiseksi on tärkeää, että päiväkodeissa on riittävästi korkeakoulutasoisen tutkinnon suo-
rittanutta ja minipuolisen osaamisen omaavaa henkilökuntaa.  

Lakiluonnos sisältää korkeakoulutettujen määrän lisäämisen varhaiskasvatuksessa, mitä Arene 
pitää kannattaa. 

Jotta lain edellyttämä henkilöstömitoitus saavutettaisiin, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota eräisiin 
luonnoksen ongelmakohtiin. Erityisesti huomio kohdistuu jäykkiin kelpoisuusrakenteisiin, hierarkki-
suuteen tehtävänkuvaluonnoksissa sekä kelpoisuuksien laajentamiseen koulutuksia täydentämäl-
lä. Arenen kanta on, että sosionomin varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus on säilytettävä. 

Lain haasteena on se, että kunnissa on jatkossakin pulaa kelpoisesta henkilökunnasta. Kasvatus-
tieteen kandidaatteja suosiva esitys ei turvaa lain lähtökohtaa monialaisuuden turvaamiseksi ja 
nostaa yhden, saman tasoisen korkeakoulutetun ryhmän toisen edelle kelpoisuuksissa ja etene-
mismahdollisuuksissa urapolulla. 

Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset sosiaalialan työn osaamisen perustiedot ja -taidot sekä teo-
reettiset perusteet toimia asiantuntijatehtävissä. Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa 
asiantuntijoita ihmisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden tukemiseen ja edistämiseen.  

Sosionomi (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen perusta on monitieteinen ja oppiminen tapahtuu 
moniammatillisissa oppimisympäristöissä. Tästä johtuen koulutuksen tuottama ammatillinen osaa-
misperusta on laaja-alainen, minkä lisäksi sosionomi (AMK) -tutkinto tarjoaa myös substanssis-
pesifin erikoisosaamisen.  

Sosionomikoulutuksen parissa työskentelevät opettajat edustavat tiedeperustaltaan muun muassa 
sosiaalipolitiikka, sosiaalityötä, sosiaalipedagogiikkaa, sosiologiaa, kasvatustiedettä ja varhaiskas-
vatusta sekä psykologiaa. Sosionomi (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen tietoperusta raken-
tuukin yhteiskunta- ja kasvatustieteille. 

Sosionomit (AMK) saavat koulutuksessaan vahvan sosiaalipedagogisen ja varhaiskasvatuksen 
osaamisen. Osaaminen vastaa varhaiskasvatuslaissa (580/2015) sekä Opetushallituksen (OPH) 
julkaisemassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -dokumentissa määriteltyjä tavoitteita. 
Yleisperiaatteina ammattikorkeakouluissa järjestettävissä varhaiskasvatuksen opinnoissa ovat lap-
sen edun ensisijaisuus, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-
arvoisen kohtelun vaatimus. Sosiaali- ja opetusalan eettiset lähtökohdat ja arvoperusta muodosta-
vat vankan pohjan sosionomien (AMK) osaamiselle varhaiskasvatuksessa. 

Sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelmissa keskeiset varhaiskasvatuksen oppimistavoitteet koostuvat 
lapsen ja lapsiryhmän ohjaamisesta sekä perheiden arjen moninaisten tilanteiden tunnistamisesta 
ja tukemisesta. Erilaisten asiakasryhmien ohjaus sekä elinikäisen oppimisen periaate omaksutaan 
monipuolisten teoreettisten opintojen, yhteistoiminnallisten työtapojen sekä käytännön harjoitusten 
kautta (esim. harjoittelut, simulaatiot ja opinnäytetyö). 

Sosionomi (AMK) -tutkinnon lisäksi voi osassa ammattikorkeakouluista suorittaa sosionomi 
(YAMK) -tutkinnon. Sosionomi (YAMK) -tutkinto antaa valmiuksia toimia erityisesti varhaiskasva-
tuksen hallinnollisissa sekä johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman suorittaneella on vahva ja monipuo-
linen palvelujen järjestelmäosaamisen erikoisasiantuntijuus, perus- ja erityistason palvelujen kehit-
tämiseen tarvittava osaaminen. 

Sosionomeilla on näin ollen syvälle menevää erikoisosaamista liittyen ihmisen elämänkaaren eri 
vaiheisiin. Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät sosionomit ovat keskeisessä asemassa laa-
dukkaan kansallisen varhaiskasvatusjärjestelmän ylläpitämisessä. Lapsen ja perheiden kasvua 
tulee tukea sekä akateemisella kasvatusosaamisella että sosiaalialan korkeakoulujen tuottamalla 
ammatillisella osaamisella. Lisäksi tarvitaan lapsen arkea tukevaa toisen asteen koulutuksen tuot-
tamaa osaamista.  



 

 

Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistamiseksi tulee 
työntekijöiden elinikäinen oppiminen sekä asiantuntijuuden rakentuminen turvata joustavilla koulu-
tusketjuilla. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan vastaisuudessakin pedagogisen osaamisen ohella 
myös sosiaalialan osaamista. Tämä lakiesitys rajaa jatkossa sosionomitaustaisen henkilön osaa-
misen hyödyntämistä, ja tätä Arene ei kannata. 
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