
Tunnethan jo Talentian 
varhaiskasvatustavoitteet?

Talentia on oikea valinta lastentarhanopettajille, joilla 
on sosionomikoulutus, sillä seisomme aidosti heidän 
puolellaan ja pidämme tärkeänä, että varhaiskasvatuksessa 
työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan 
asiantuntijoita lastentarhanopettajan tehtävissä.

Vaadimme, että
1. Opintopolut on avattava sosionomeille
Talentia on sitä mieltä, että sosionomeille tulee antaa 
mahdollisuus täydentää tutkintoaan lastentarhanopettajan 
kelpoisuuden saamiseksi myös valmistumisensa jälkeen. 
Lisäksi sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille tulee turvata 
selkeä opintopolku erityislastentarhanopettajan tehtäviin, 
ja sosiaalialan koulutustaustaisille lastentarhanopettajilla 
tulee olla kouluttautumisväylä esiopettajan tehtäviin. 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuudet on myös 
säilytettävä nykyisinä.

2. Työolosuhteiden on oltava inhimilliset 
Varhaiskasvatushenkilöstön työolosuhteita ei saa kiristää 
esimerkiksi ryhmäkokoja paisuttamalla. Lain mukainen 
henkilöstön määrä tulee turvata koko toimintapäivän ajan.

Liity osaksi 
varhaiskasvatusammattilaisten 
yhteisöä! 

Talentialla on lastentarhanopettajille 
oma ammatillinen yhteisönsä, 
Sosiaalipedagogit Talentia ry. 

Yhdistys mm. 
• järjestää jäsenilleen mukavaa 

toimintaa 
• ajaa jäsentensä palkkauksellisia ja 

ammatillisia sekä yleisiä taloudellisia 
ja sosiaalisia etuja 

• edistää jäsentensä järjestö- ja 
ammattitietouden kehittämistä sekä

• edistää ja vahvistaa ammattialansa 
yleisiä edellytyksiä ja asemaa 
toimialueellaan.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lisätietoja:  
toimisto@sosiaalipedagogit.fi

talentia.fi/sosiaalipedagogit

Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry



Varhaiskasvatuksen tiekartta vaarantaa 
sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien 

oikeuden omaan ammattiinsa

Kesäkuussa julkaistussa varhaiskasvatuksen kehittämisen 
tiekartassa esitetään, että jokaisessa varhaiskasvatuksen 
lapsiryhmässä tulisi olla yliopistollisen kasvatustieteen 
opinnot suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja. Lisäksi 
ryhmissä olisi varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä 
lastenhoitajia, jolloin varhaiskasvatuksen opettajan 
ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimikkeet 
eriytettäisiin. Tiekartan kaavailuissa vähintään 40 % 
henkilöstöstä olisi varhaiskasvatuksen opettajia ja 60 %  
joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia.

Talentia ei hyväksy esitystä sillä se tarkoittaisi, että
• sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat eivät enää voisi 

toimia lastentarhaopettajina ilman lisäkoulutusta, vaikka 
he ovat jo kertaalleen opiskelleet lastentarhanopettaksi

• sosionomeja olisi päiväkodissa entistä vähemmän, 
sillä painopiste siirtyisi yliopistokoulutettuihin 
lastentarhanopettajiin

• lapsen etu vaarantuisi, koska lastentarhanopettajien 
saatavuus heikkenisi ja lastentarhanopettajien tehtävien 
pilkkominen veisi pohjan varhaiskasvatuksessa 
työskentelevien korkeakoulutettujen yhteistyöltä.

Mikä on varhaiskasvatuksen 
tiekartta?

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni 
Grahn-Laasonen asetti alkuvuodesta 
kolme yliopistotaustaista 
selvityshenkilöä (Kirsi Karila, Satu 
Järvenkallas, Tuomas Kosonen) 
rakentamaan varhaiskasvatuksen 
kehittämisen tiekarttaa.

Sen tarkoituksena oli selvittää lyhyen 
ja pitkän tähtäimen kehittämistoimia 
varhaiskasvatukseen – aina vuoteen 
2030 saakka.

Raportista ei ilmene, että siinä olisi 
hyödynnetty ammattikorkeakoulujen 
varhaiskasvatuksen kouluttajien 
asiantuntemusta.

Näin ollen raportti luo 
sangen yksipuolisen kuvan 
varhaiskasvatuksen kehittämisestä 
eikä sitä Talentian mielestä voida 
pitää varsinaisena tiekarttana, vaan 
ennemmin yliopistoväen omana 
edunvalvontahankkeena.

Talentian mielestä varhaiskasvatukseen erikoistuneella sosionomilla 

on vahva osaaminen lastentarhanopettajan tehtävään. Tämän 

lastentarhanopettajaryhmän oikeutta omaan ammattiinsa ei tule poistaa.


