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Tutkinto Opinnot Muuta Säännökset 

  

25. Kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto 

  

 

Ammatillinen perustutkinto (tutkintonimike las-
tenohjaaja sekä kommunikaation ja viittomakie-
lenohjaaja), joka sisältää tai jota on täydennetty 
jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 

1)     varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaa-
mista tuottavat pakolliset tutkinnon osat 

2)     kommunikaation ja viittomakielisen ohjauk-
sen osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat  

  

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhe-
toiminnan osaamisalaa edelsi lapsi- ja perhetyön perustutkinto (kohta 
28), johon otettiin opiskelijoita 31.7.2018 saakka. Kommunikaation ja 
viittomakielisen ohjauksen osaamisalaa edelsi viittomakielisen ohjauk-
sen perustutkinto (kohta 27), johon otettiin opiskelijoita 31.7.2018 
saakka. 

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.1 § 

  

  

26. Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto 

 

Ammatillinen perustutkinto (tutkintonimike lähi-
hoitaja), joka sisältää tai jota on täydennetty jol-
lakin seuraavista vaihtoehdoista: 

1)     lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon pa-
kolliset tutkinnon osat / hoidon ja kasvatuksen 
koulutusohjelma (ks. kohta ”muuta”) 

2)     varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaa-
mista tuottavat pakolliset tutkinnon osat 

3)     kommunikaation ja viittomakielisen ohjauk-
sen osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat 

4)     vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset 
opinnot + lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimi-
sen edistämisen tutkinnon osa 

6)     jokin muu koulutusohjelma, esim. sairaan-
hoidon ja huolenpidon koulutusohjelma/ vanhus-
työn koulutusohjelma/ mielenterveys- ja päihde-
työnkoulutusohjelma + siirtymäsäännös antaa 
suojaa (ks. kohta ”muuta”)  

 

1) Hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma: Suoritettu ennen 1.8.2018 
voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti lasten ja nuorten 
hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa. 

 

5) Siirtymäsäännös antaa suojaa, jos: 

1.9.2013–1.9.2018 ollut virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen 
hoito- ja kasvatustehtävissä. 

 

 

Huom! Lähihoitajan tutkintoa edeltänyt perushoitajan tutkinto ei nyky-
lainsäädännön nojalla tuo kelpoisuutta toimia varhaiskasvatuksessa 
lastenhoitajana. Perushoitajan tutkinnon suorittanut henkilö voi kui-
tenkin olla kelpoinen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään, jos 
kyseinen henkilö on työskennellyt varhaiskasvatuksen lastenhoitajana 
ajalla 1.9.2013 - 1.9.2018 (eli 5 vuoden aikana ennen uuden varhaiskas-
vatuslain voimaantuloa) ja työnantaja on tänä aikana katsonut hänet 
kelpoiseksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään.  

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.2 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.3 § 

Varhaiskasvatuslaki 75.4 § 



  

27. Viittomakielisen ohjauk-
sen perustutkinto 

 

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, 180 op 

  

 

Tutkintonimike viittomakielen ohjaaja. Kasvatus- ja ohjausalan perus-
tutkintoa edeltänyt perustutkinto, johon otettiin opiskelijoita 
31.7.2018 saakka. Tutkinnon opiskelun aloittanut voi suorittaa tutkin-
non loppuun 31.12.2021 saakka.  

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.3 §  

 

28. Lapsi- ja perhetyön pe-
rustutkinto 

 

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 180 op 

  

 

Tutkintonimike lastenohjaaja. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa 
edeltänyt perustutkinto, johon otettiin opiskelijoita 31.7.2018 saakka. 
Tutkinnon opiskelun aloittanut voi suorittaa tutkinnon loppuun 
31.12.2021 saakka.  

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.3 § 

 

29. Perhepäivähoitajan am-
mattitutkinto + Varhaiskas-
vatuksen pedagogisen toi-
minnan toteuttaminen 30 
osp tutkinnon osa kasvatus- 
ja ohjausalan perustutkin-
nosta 

  

Kasvatus- ja ohjausalan am-
mattitutkinto, perhepäivä-
hoidon osaamisala + Varhais-
kasvatuksen pedagogisen 
toiminnan toteuttaminen 30 
osp tutkinnon osa kasvatus- 
ja ohjausalan perustutkin-
nosta 

  

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai vastaava 
kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto + Var-
haiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteut-
taminen 30 osp tutkinnon osa kasvatus- ja oh-
jausalan perustutkinnosta  

 

Tutkintonimike perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitajan ammattitut-
kinto edelsi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Perhepäivähoi-
tajan ammattitutkintoon otettiin opiskelijoita ennen 1.1.2019. 

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
4§ 

 

30. Lastenhoitaja 

 

Sairaanhoito-oppilaitoksessa suoritettu lastenhoi-
tajan tutkinto 

 

Tutkintonimike lastenhoitaja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa 
edeltänyt tutkinto, johon otettiin opiskelijoita vuosina 1921–
1993/1996.  

 

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.3 § 

    



31. Päivähoitaja Päivähoitajan koulutus Tutkintonimike päivähoitaja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa 
edeltänyt koulutus. Koulutukseen otettiin opiskelijoita vuosina 1985–
1993.  

Varhaiskasvatuslaki 28 § 

VNa varhaiskasvatuksesta 
3.3 § 

 

32. Opetushallituksen pää-
töksellä kelpoisuuden antava 
ulkomailla suoritettu koulu-
tus 

 
 

Opetushallituksen lopullinen ammattipätevyyden tunnustamispäätös 
kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään 1.9.2018 
jälkeen. TAI 

 

Opetushallituksen lopullinen ammattipätevyyden tunnustamispäätös 
kelpoisuudesta lähihoitajan tehtäviin lasten päivähoidossa ennen 
1.9.2018. TAI 

 

Opetushallituksen ehdollinen ammattipätevyyden tunnustamispäätös 
kelpoisuudesta lähihoitajan tehtäviin lasten päivähoidossa 1.9.2018 
mennessä ja Opetushallituksen lopullinen tunnustamispäätös 
31.12.2021 mennessä.  

 

Varhaiskasvatuslaki 75.4 § 

 

Laki ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 4. 1 §  
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