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Liite 5     

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö 
sekä eräät koulun ammatti- ja 

peruspalvelutehtävät 

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan varhaiskasvatuksen hoito- ja 
kasvatushenkilöstöön, varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja 
perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun ammatti- ja 
peruspalvelutehtäviin. Kelpoisuusehdot täyttäviin päiväkotien, 
sairaaloiden ja varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan 
varhaiskasvatuksen opettajiin, varhaiskasvatuksen erityisopettajiin ja 
päiväkodinjohtajiin sovelletaan OVTES:n osiota G. Omassa kodissaan 
työskenteleviin perhepäivähoitajiin sovelletaan liitettä 12.  

 

Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun ulkopuoliset johto- ja suunnittelutehtävät 
 

Varhaiskasvatuksen ylin hallinnollinen johto esimerkiksi varhaiskasvatusjohtaja, 
varhaiskasvatuspäällikkö ovat hinnoittelun ulkopuolisia. 

 

Viranhaltija/työntekijä, jonka päätehtävänä on varhaiskasvatuksen ja/tai 
perhepäivähoidon suunnittelu-, kehittämis-, yms. asiantuntijatehtävät 
(esim. varhaiskasvatuksen suunnittelija), on hinnoittelun ulkopuolinen. 
 
Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja ohjauksen 
tehtävät ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia (esim. kouluvalmentaja). 

 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n 
palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen ja 17 § soveltamisohjeineen. 
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Varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelua (2 §) sovelletaan 
varhaiskasvatuslain 1 §:n mukaisiin toimintamuotoihin: 
- 1 (päiväkotitoiminta)  
- 2 (perhepäivähoito) 
- 3 (avoin varhaiskasvatustoiminta) silloin kun kyse on varhaiskasvatuslain 
mukaisesta kerhotoiminnasta ja kun työntekijä tekee palkkahinnoittelun 2 
§:ssä mainittuja tehtäviä. Varhaiskasvatuslain mukaisella kerhotoiminnalla 
tarkoitetaan sitä, että kerhotoiminta on varhaiskasvatuksen opettajan pitämää 
1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista ohjattua kerhotoimintaa, 
jossa sovelletaan varhaiskasvatuslain 21 §:n mukaista 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja 22 §:n paikallista 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nämä perusteet ohjaavat toimintaa. 

 

 

 

2 § Varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelu 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat 
(05VKA022)  
 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on 
perhepäivähoidon yksikön johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä 
esimiehenä toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista hoito- 
ja kasvatustyöhön. 
 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. 

 
05VKA022 
Peruspalkka 

1.9.2021 pp.kk.20vv  

 2 723,08 €   

 
 

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät (05VKA045) (05VKB045) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten 
opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä. 

 
Opetustehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksen 
perusteella määräytyvää koulutusta. Varhaiskasvatuslain 26 §:n ja 30 §:n 
kelpoisuuden omaaviin sovelletaan OVTES:n osiota G. 

Palkkahinnoittelukohtaan 05VKA045 voi kuulua varhaiskasvatuslain 33 
§:n nojalla varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä työskentelevä 
henkilö.  
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Palkkahinnoittelukohtaan 05VKB045 voi kuulua varhaiskasvatuslain 33 
§:n nojalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä toimiva 
henkilö.   

 
05VKA045 
Peruspalkka 

1.9.2021 pp.kk.20vv  

 2 419,97 €  Peruspalkka vastaa 
OVTES osion G  
hinnoittelukohdan  
45000044 
peruspalkkaa 

 

 

05VKB045 
Peruspalkka 

1.9.2021 pp.kk.20vv  

 2 631,77 €  Peruspalkka vastaa 
OVTES osion G 
hinnoittelukohdan 
45000042 
peruspalkkaa 

 

 
Varhaiskasvatuksen sosionomi (05VKA046) 

 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten 
kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös mm. lasten ja perheiden 
palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa, sekä 
monialainen yhteistyö.  

 

Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen 
sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §). 
 
 
05VKA046 Peruspalkka 1.3.2022 pp.kk.20vv  

   sama 
peruspa
kka 
 kuin 
05VKA0
45  

 

Tähän hinnoittelukohtaan kuuluvat varhaiskasvatuslain mukaisessa 
sosionomin tehtävässä toimivat. 
 
 
Varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät Varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja (05VKA054) 

 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat 
lasten hoidon ja huolenpidon ja kasvatuksen tehtävistä. 
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Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan 
aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. (varhaiskasvatuslaki 
540/2018 28 § ja 75 §, sekä valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 
752/2018 3 §) 

 
05VKA054  

Peruspalkka 

1.4.2021 pp.kk.20vv  

 2 103,18 €   

 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua varhaiskasvatuslain 
mukaisessa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä toimivat, 
kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, lähihoitaja, 
lastenhoitaja, lastenohjaaja ja päivähoitaja. 

 
Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat (05VKA064) 
 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat 
lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. 
 
Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista tutkintoa. 

 
05VKA064  
Peruspalkka 

1.4.2021 pp.kk.20vv  

 1 868,56 €   

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatusyksikössä 
työskentelevä perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja. 
 

Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja kuuluu liitteen 12 
soveltamisalaan. 
 

Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät (05VKA070) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät 
varhaiskasvatuksessa. 

 
05VKA070  
Peruspalkka 

1.4.2021 pp.kk.20vv  

 1 824,97 €   

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi päiväkotiavustaja, 
päivähoitoavustaja, päiväkotihuoltaja ja ryhmäavustaja. 

 

3 § Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelu 

Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät (05KOU060) 
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Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat 
kasvun ja kehityksen auttamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. 

 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan 
aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa taikka ammattitutkintoa tai 
erikoisammattitutkintoa. 

 
05KOU060  

Peruspalkka 

1.4.2021 pp.kk.20vv  

 1 962,08 €   

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja. 

 
 

 

Soveltamisohje 

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/87 viittausmääräys) mukaan kunta korvaa vaikeavammaiselle 
henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta johtuvat 
kustannukset. Kunta ei toimi työnantajana eivätkä palvelussuhteen ehdot 
määräydy KVTES:n mukaan. 

 

Koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät 
OVTES:n mukaan. 

 
Koulun peruspalvelutehtävät (05KOU070) 

 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat 
peruspalvelutehtävät koulussa. 

 
05KOU070 
Peruspalkka 

1.4.2021 pp.kk.20vv  

 1 824,97 €   

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi kouluavustaja, 
avustaja, ryhmäavustaja, hoiva-avustaja. 

 

Palkkahinnoitteluliitteen yhteinen soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan 
määrittelystä, ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § 
soveltamisohjeineen. 

 

Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja 
asianomaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten 
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perusteella eikä sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike. 
 

Koulutus 
Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvassa tehtävässä edellytetään 
korkeampaa koulutustasoa kuin mitä on palkkahinnoittelukohdassa todettu 
tai alan erikoistumiskoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös 
tehtävien vaativuus edellyttää selvästi peruspalkkaa korkeampaa 
tehtäväkohtaista palkkaa. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 § 1 momentin 
soveltamisohjeen kohta 3.1 Koulutus. 

 

Esimiesasema 
Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien 
työntekijöiden/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esimiestehtäviä tai 
työnjohtotehtäviä. Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta 
arvioitaessa. Esimiesasemassa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. 
KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 
Esimiesasema. 

 

Tehtävien vaativuuden arvioinnista 
Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, 
teknologian ja työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja 
asiakaspalveluvaatimusten kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien 
sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien 
mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten 
yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin 
soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia 
varten. 
 

Esimerkkinä lisätehtävästä ja -vastuusta on vastuu vaativasta 
tehtäväkokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkahinnoittelukohtaan 
kuuluvilla ei ole. Hoito- ja huolenpitotehtävissä toimivien osalta 
pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaus ja seuranta sekä lääkehoidon 
toteuttaminen ovat esimerkkejä tällaisesta lisätehtävästä ja -vastuusta. 
 

Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman 
työnantajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden 
tehtävien keskinäinen vertailu. 

 
 

4 § Kolmiperhepäivähoitajien ja muiden lapsen kotona työskentelevien 

perhepäivähoitajien työaikaa koskeva erityismääräys *) 
 

Perhepäivähoitajaan, joka työskentelee pääsääntöisesti 
lapsen/ lasten kodissa, sovelletaan liitteen 12 työaikaa ja 
työaikakorvauksia koskevia 7–10 §:n määräyksiä. 
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Soveltamisohje 

Lapsen kodissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla 
tarkoitetaan nimikkeestä riippumatta esimerkiksi lapsen 
kotona työskenteleviä tai kolmiperhepäivähoitajia sekä 
sijaishoitajina toimivia perhepäivähoitajia, jotka hoitavat 
lasta/lapsia lapsen tai toisen hoitajan kodissa. Näiden 
hoitajien säännöllinen työaika ja työaikakorvaukset 
määräytyvät liitteen 12 mukaan. Muut palvelussuhteen ehdot, 
kuten palkkaus, vuosiloma, sairauspoissaolo ja äitiysvapaat 
sekä muut palkalliset työvapaat määräytyvät KVTES:n 
yleisten määräysten mukaan. 

 

Pöytäkirjamerkintä  
*) Katso perhevapaauudistuksen vaikutuksesta allekirjoituspöytäkirjan 
liite  

 

5 § Työryhmä 

 
KVTES VAKA-ryhmä selvittää saatuaan tarvittavat tilastotiedot, onko KVTES 
liitteen 5 varhaiskasvatuksen ja koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja 
ohjauksen tehtäville tarkoituksenmukaista luoda omaa hinnoittelukohtaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


