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Lastenohjaaja, pakolliset yht.
85 osp + 20-25 osp => min. 105
osp

1.

KVK-ohjaaja, pakolliset yht.
110 osp; ehdotus + 30 osp =
140 osp???

1

Amm.kohtaaminen 15 osp
noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä,
määräyksiä ja toimintaperiaatteita
toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
asiakkaiden ja työyhteisön kanssa

sisältyy pakollisiin tutkinnon osiin 2 ja 4
sisältyy tähän tutkinnon osaan, erityisen
runsaasti vuorovaikutukseen liittyvää
sisältöä ja erilaisuuden / moninaisuuden
kohtaamista; sisältää myös lapsen kielen
kehitykseen ja kaksikielisyyteen liittyviä
opintoja
sisältyy pakolliseen tutkinnon osaan 4

huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja
turvallisuudesta
toimia erilaisten yksilöiden kanssa
kunnioittaen moninaisuutta
tukea yksilön kasvua ja kehitystä

2.

sisältyy tähän tutkinnon osaan
sisältyy pakollisiin tutkinnon osiin 2, 3 ja 4

toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä
toimintaa
noudattaa työelämän perustaitoja

sisältyy pakollisiin tutkinnon osiin 2, 3 ja 4

arvioida ja kehittää toimintaansa

sisältyy kaikkiin tutkinnon osiin

sisältyy pakollisiin tutkinnon osiin 2, 3 ja 4

2

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja
oppimisen edistäminen 40 osp P
sisällöt samat

3
.

Suomalaisella vk:llä toimiminen
30 osp P

Varhaiskasvatuksen pedagogisen
toiminnan toteuttaminen 30 osp P
työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien
valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman
sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin
periaatteiden mukaisesti
huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten
mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä
käyttää työnkuvansa mukaisesti
pedagogisen dokumentoinnin
työmenetelmää
suunnitella, toteuttaa ja arvioida
työnkuvansa mukaisesti pedagogista
toimintaa huomioimalla laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja
oppimisen edistäminen 40 osp P
sisällöt samat

3

Kommunikointikeinojen käyttö
vuorovaikutuksen edistämisessä 20
osp P
sisältyy tutkinnon osaan 2, erityisosaamista
äidinkielen ja vammaisuuden sekä
moninaisuuden kunnioittamisen ja osallisuuden
edistämisen näkökulmat!
sisältyy tutkinnon osiin 1 ja 2

ei vain erilaisia kommunikaatiotekniikoita, vaan
niiden käyttöä ohjaamisessa - keino valitaan,
kun tunnetaan lapsen tuen tarpeet, häiriöiden
syyt jne.; taustalla sekä varhaiskasvatuksen
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säädökset että kommunikaation kuntoutuksen
tuntemus = laaja-alaisuus toteutuu

ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen
merkityksen lapselle ja pedagogiselle
toiminnalle
luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista,
kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää
oppimisympäristöä
tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua
sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
osana työyhteisöä.

4
.

Perhetoiminnan osaaminen 20 25 osp P
noudattaa perheiden kanssa tehtävää
yhteistyötä ohjaavia säädöksiä, määräyksiä
ja toimintaperiaatteita
toimia yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa
huomioida toiminnassaan perheiden arvoja,
kulttuureja ja katsomuksia
tukea vanhemmuutta sekä edistää perheen
hyvinvointia ja osallisuutta
suunnitella ja toteuttaa perheiden kanssa
tehtävää yhteistyötä, kuten
perhetapahtuman tai juhlan
toimia moniammatillisessa ja monialaisessa
yhteistyössä sekä ohjata perheitä
palveluiden käytössä
arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

kuten edellä
koko tutkinnon erityinen painotus nimenomaan
kielen, vuorovaikutuksen ja sitä kautta
oppimisen valmiuksien edistämisessä
kuten edellä
sisältyy kaikkiin tutkinnon osiin

4

Kommunikoinnissa tukea
tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan
oppimisen ohjaaminen 20 osp
vasu ja ops ovat linjassa, joten KVK-ohjaaja
opiskelija tutustuu koko kasvatuksen polkuun
osittain päällekkäinen tutkinnon osan 1 ja 2
kanssa
sisältyy kaikkiin pakollisiin tutkinnon osiin sekä
lähes kaikkiin valinnaisiin
osittain päällekkäinen tutkinnon osan 2 kanssa;
osallisuus ennen kaikkea KIELEN kautta!
osittain päällekkäinen tutkinnon osan 2 kanssa
sisältyy tutkinnon osaan 1 ja 3
sisältyy kaikkiin tutkinnon osiin
HUOM! 5 osp laajempi vaatimustaso jo
pelkästään pakollisissa, koulutuksen
järjestäjät ohjaavat valinnaisten tutkinnon
osien suorittamiseen opiskelijan kiinnostuksen
mukaisesti

