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Ehdotus varhaiskasvatuksessa ryhmämitoituksen ulkopuolella työskentelevien toisen
kielen oppimiseen ja opetukseen perehtyneiden varhaiskasvatuksen opettajien
toimenkuvasta ja kelpoisuudesta

Tehtävänimike:
Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja

Kelpoisuus:
Esiopetuskelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja, suomen kielen perusopinnot (25 op) tai
muut vastaavat erikoistumisopinnot, varhaiskasvatusikäisen lapsen toisen kielen oppimiseen
liittyviä opintoja sekä monikulttuurisuusopintoja. Opintojen laajuus yhteensä vähintään 60 op.

Palkkaus:
Varhaiskasvatuksen asiantuntijan palkkaus

Yleiskuvaus tehtävästä:
Asiantuntijatehtävä varhaiskasvatuksen yksikössä / ryhmässä vieraskielisten ja monikielisten
lasten osalta. Asiantuntijarooli yksikössä ja kasvattajatiimeissä. Varhaiskasvatuksen
henkilöstön ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö ja verkostotyö. Varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen nivelvaiheisiin osallistuminen. Varhaiskasvatuksen yksikön / ryhmän
henkilöstön havainnointitaitojen ja -menetelmien sekä pedagogisen dokumentoinnin
vahvistaminen. Yksikön /ryhmän toimintakulttuurin arvioiminen ja kehittäminen. Henkilöstön
tukeminen huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Huoltajien ohjaaminen kieleen,
kulttuuriin ja katsomuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Suomi toisena kielenä -opettajat ry on kaikkien suomea toisena kielenä opettavien ja alan opiskelijoiden yhteinen
pedagoginen ammattijärjestö. Yhdistys pyrkii kehittämään alaa Suomessa, toimimaan linkkinä S2-opettajien ja
S2-alaa koskevia päätöksiä tekevien elimien välillä sekä sekä tarjoamaan S2-opetukseen liittyvää tietoa niin
opettajille kuin koulun ulkopuolisille toimijoille.

Työn edellyttämä osaaminen:
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lapsen kehityksen ja oppimisen tuntemus, erityisesti kielen kehittymisen ja toisen
kielen oppimisen sekä kielellisten identiteettien rakentumisen osalta
valmius neuvoa ja kannustaa huoltajia ja henkilöstöä lapsen oman äidinkielen
ylläpitämiseen ja kehittämiseen
kyky ohjata työyhteisön henkilöstöä lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymisen
tukemisessa
pedagogisesti suunnittelun toiminnan toteutus ja arviointi erityisesti toisen kielen
oppimisen ja kulttuurisen moninaisuuden osalta
kyky arvioida ja kehittää omaa työtä
kykyä ohjata työyhteisöä toisen kielen opettamiseen liittyvissä asioissa
kykyä löytää opetusta tukevia pedagogisia ratkaisuja
kyky kehittää oppimisympäristöjä kieli- ja kulttuuritietoisiksi
taito tehdä yhteistyötä vieras- ja monikielisten perheiden kanssa

Muuta huomioitavaa:
Nykyisin S2-lastentarhanopettajana tai vastaavissa työtehtävissä toimivia
lastentarhanopettajia on palkattu erilaisin sopimuksin ja nimikkein. Palkkaus vaihtelee
suuresti. S2-lastentarhanopettajien ja vastaavissa työtehtävissä toimivien henkilöiden
nykyiset sopimukset ja palkkaus eivät saa heikentyä ehdotuksemme seurauksena. Uusia
kelpoisuusehtoja on sovellettava avoimiin virkoihin / toimiin niin, että tällä hetkellä
S2-lastentarhanopettajina tai vastaavissa tehtävissä toimiville sovelletaan työhönottohetkellä
voimassa olleita kelpoisuusehtoja. Voimassa olevaa työsuhdetta ei tule yksipuolisesti
muuttaa. Toivomme myös, että kelpoisuusehtojen määrittelyn myötä varhaiskasvatuksen
kieli- ja kulttuuriopettajina hoitaville löytyy täydennyskoulutusta järjestävä taho.

S2-opettajat ry:n hallituksen puolesta
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