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[Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot]    [Pvämäärä] 

[Lisätietoa otsikossa valitse tutkinnon osa tai tutkinnon osat]  

[ Valitse vaihtoehto A-D]  

Lisätietoa tutkinnon osan /osien tuottamasta kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

tehtävään 

 

[Vaihtoehto A] 

Kelpoisuus lastenhoitajan tehtävään osoitetaan  

• Perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta saadulla tutkintotodistuksella tai Kasvatus- ja ohjausalan 

ammattitutkinnosta (perhepäivähoidon osaamisala, 150 osaamispistettä, osp) saadulla 

tutkintotodistuksella,  

jota on täydennetty   

• Kasvatus ja ohjausalan perustutkintoon kuuluvan Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan 

toteuttaminen -tutkinnon osalla (30 osp) ja todistuksella suoritetusta tutkinnon osasta.  

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §; Varhaiskasvatusasetus 753/2018, 4 §) 

 

[Vaihtoehto B]  

Kelpoisuus lastenhoitajan tehtävään osoitetaan  

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (vammaistyön osaamisala, 180 osp) saadulla 

tutkintotodistuksella, 

jota on täydennetty 

• Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen -tutkinnon osalla (40 osp) ja todistuksella 

suoritetusta tutkinnon osasta. 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §; Varhaiskasvatusasetus 753/2018, 3 §) 

 

[Vaihtoehto C] 

Kelpoisuus lastenhoitajan tehtävään osoitetaan  

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, jalkojen hoidon, 

mielenterveys- ja päihdetyön, perustason ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon tai suun 

hoidon osaamisala, 180 osp) saadulla tutkintotodistuksella, 

jota on täydennetty 
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• Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)  sekä  Lapsen, nuoren ja 

perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (35 osp) -tutkinnon osilla ja todistuksilla 

suoritetuista tutkinnon osista. 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §; Varhaiskasvatusasetus 753/2018, 3 §) 

 

[Vaihtoehto D] 

Kelpoisuus lastenhoitajan tehtävään osoitetaan 

• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta (nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, 180 osp) 

saadulla tutkintotodistuksella,  

jota on täydennetty 

• Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan pakollisilla tutkinnon osilla sekä  todistuksilla 

suoritetuista tutkinnon osista:  

o Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp),  

o Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20) TAI Perheiden kanssa 

toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 

työympäristössä 25 osp ja  

o Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)   

tai 

• Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan pakollisilla tutkinnon osilla sekä  

todistuksilla suoritetuista tutkinnon osista:  

o Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osp),  

o Kommunikointikeinojen käyttäminen vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osp),  

o Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)  ja  

o Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen ohjaaminen (20 

osp).  

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §; Varhaiskasvatusasetus 753/2018, 3 §) 

 

 
 


