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Metropolia Ammattikorkeakoulun lausunto varhaiskasvatuslakiesityksestä 
 
Lausunto täydentää Sosiaalialan Ammattikorkeakouluverkoston lausuntoa Metropolia 
Ammattikorkeakoulun ja pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen toimintaympäristön 
näkökulmasta (liite 1) 
 
Sosionomi (AMK)-tutkinto ja kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ovat 
tasavertaisia ja rinnasteisia 

 
Metropolia Ammattikorkeakoulu on kehittänyt vuosien ajan varhaiskasvatuksen 
koulutuspolkua sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä tutkinnossa. Tällä 
hetkellä varhaiskasvatukseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat 210 op, joista 
vähintään 90 op on varhaispedagogiikkaan suoraan liittyviä. Tämän lisäksi opiskelija 
suorittaa varhaiskasvatustyötä tukevia sosiaalialan opintoja, jotka antavat 
valmiuksia toimia tavoitteellisesti ja monialaisesti varhaiskasvatuksessa. 
Sosionomikoulutus antaa vahvan pohjan toimia rinnakkain ja tasavertaisesti 
kasvatustieteen kandidaattien kanssa lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. 
Sosionomitutkinnon laajuus on 30 op kandidaatin tutkintoa laajempi, sisältäen mm. 
monikulttuurisuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä opintoja.  
Näkemyksemme mukaan lakiluonnos sivuuttaa tämän tasavertaisuuden ja asettaa 
kandidaatin osaamisen sosionomin osaamista tärkeämmäksi 
kelpoisuusvaatimuksissa, tehtäväkuvauksissa ja etenemismahdollisuuksissa. Tämä 
ei ole yhteiskunnan, lasten ja perheiden tai yksilön kannalta kestävä ratkaisu, kun 
tavoitteena on päinvastoin joustavoittaa mahdollisuuksia. 

 
Sosionomi (YAMK) -tutkinto ja varhaiskasvatuksen maisteri-tutkinto ovat 
tasavertaisia ja rinnasteisia  

 
Metropolian ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on laajat lasten, nuorten ja 
perheiden sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät opintokokonaisuudet. Opinnot 
sisältävät myös 15 op johtamisen opintoja. Tutkinto on antanut hyvät valmiudet 
toimia varhaiskasvatuksen esimies- ja asiantuntijatehtävissä.  
Lakiluonnoksessa esimiestehtävät rajautuvat vain varhaiskasvatuksen maistereiden 
tehtäväksi sivuuttaen perusteetta kokonaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
antamat valmiudet tähän tehtävään. Opinnot ovat vaatimustasoltaan rinnasteisia ja 
sosionomeilta edellytetään lisäksi kolmen vuoden työkokemusta 
varhaiskasvatuksesta ennen jatko-opintoja.   
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Pula kelpoisista lastentarhanopettajista pääkaupunkiseudulla – myös 
englanninkielentaitoisista 

 
Suuri kelpoisten lastentarhanopettajien puute pääkaupunkiseudulla on 
varhaiskasvatuksen järjestäjille ja kouluttajille jo nyt iso haaste. Näkemyksemme 
mukaan lakiesitys heikentää tilannetta edelleen. Pääkaupunkiseudulla on suuri tarve 
myös englanninkielentaitoisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä, johon Metropolia 
ainoana korkeakouluna tällä hetkellä vastaa. Jos kelpoisuuksien rajaaminen ja 
tiukentaminen esityksen mukaan toteutuu, on pääkaupunkiseudulla nykyistäkin 
vaikeampi henkilöstötilanne jatkossa.  
Esitämme, että kunnilla tulee olla jatkossa mahdollisuus palkata soveltuvaa 
korkeakoulutettua työvoimaa joustavasti lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. 
Jotta kahden koulutuspolun hyödyt saataisiin yhteiskunnan käyttöön, tulisi kiinnittää 
jatkossa suurta huomiota korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Tämä loisi myös 
edellytykset täydentää joustavasti erilaisia tutkintoja aiempi osaaminen hyväksi 
lukien. 
Edellä esitetty Metropolia ammattikorkeakoulun lausunto täydentää liitteenä olevaa 
sosiaalialan verkoston lausuntoa. 
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