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LAUSUNTO
Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteeseen.
Ohessa ajatuksiamme:
Osa A
Nykyisten kolmen perustutkinnon yhdistäminen on mielestämme hyvä asia. Pidämme myös
tärkeänä aiemmin opitun tunnistamisen näkymistä osaamisalana. Perustelemme tätä sillä, että
osaamista voi karttua muodollisen oppimisen lisäksi myös nonformaalisti, esimerkiksi harrastuksissa
tai työelämässä. Perustutkintojen muutosehdotuksen mukainen tutkintorakenne näyttää hyvin
perustellulta ja selkeältä.
Vastauksemme kysymyksiin:
1. Mielestämme sopivin yhteisen perustutkinnon nimi on ohjauksen ja kasvatuksen
perustutkinto. Perustelemme tätä sillä, että kyseessä on perustutkinto, jossa ohjauksella on
suurempi rooli kuin kasvatuksella.
2. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen osaamisala: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan nimike on jo
käytössä ja siksi tuttu entuudestaan. Tutkintonimike kuvaa mielestämme hyvin työn sisältöä.
3. Viittomakielisen ohjauksen osaamisalan osalta sopivin nimike mielestämme on viittomakielija kommunikaatioalan ohjaaja. Viittomakielisille oma äidinkieli tulee ensin ja muun
kommunikaation tukeminen tulee sen jälkeen.
4. Lapsi- ja perhetyön osaamisala: Sopivin nimike on lastenohjaaja, joka on jo nyt käytössä ja
kuvaa hyvin työn sisältöä.
5. Varhaiskasvatus kuuluu mielestämme niin oleellisena osana edellä mainittuihin tutkintoihin,
että näkisimme sen mieluusti osana pakollisia opintoja valinnaisten opintojen sijaan. Edellä
mainituissa perustutkinnoissa ammatillinen työ on suora jatkumo varhaiskasvatuksesta ja
siksi ohjaajilla tulisi olla siitä ainakin perustiedot.
Osa B
Pidämme hyvänä ehdotusta, jonka mukaan kahdelle osaamisalalle ehdotetaan yhteistä pakollista
tutkinnon osaa, joka lapsi- ja perhetyön osalta on varhaiskasvatusikäiset.
Vastauksemme kysymyksiin:
6. Ammatillisten valinnaisten tutkintojen osien olisi hyvä olla osin yhteisiä siten, että jokainen
tutkinto takaisi ainakin perustiedot ja -osaamisen ko. asioista.
7. Lapsi- ja perhetyön osaamisalaan olisi hyvä saada varhaiskasvatukseen liittyvä tutkinnon
osa, joka takaisi perustiedot ja -osaamisen.
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8. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto: Lapset ja nuoret tutkinnon nimen
mukaisesti
9. Työvalmennuksen ammattitutkinnon tulisi mielestämme painottua riittävästi kuntoutuksen ja
sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Työelämävalmennusta tarvitsevat erityisesti vajaakuntoiset
ja muut erityisryhmät. Tämä siksi, että ymmärtääksemme työvalmennus on henkilön
yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua, tavoitteellista työn avulla
tapahtuvaa yksilön työkyvyn edistämistä kohderyhmänä henkilöt, joilla on hankaluuksia
työllistyä tai päästä koulutukseen tavallisia reittejä käyttäen.
10. ---Ystävällisin terveisin
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