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7 § Palkkahinnoittelu 

 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen (45999999) määrittämisestä ks. 
KVTES:n palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen.  

 

 
Päiväkodin johtaja (45000020)  
  
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on 
varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä 
toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista opetus- ja 
kasvatustyöhön.  
  

Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaista päiväkodin 
johtajan kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 31 §, 74 § ja 75 §). 
Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta 
vailla oleviin sovelletaan KVTES:sta. 
  

45000020 

Peruspalkka  
X.X.2022 

  2 823,08 € 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
varhaiskasvatusyksikön johtaja ja päiväkodin johtaja. 

 

 Varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät (45000020)  
  
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on 
varhaiskasvatusyksikön johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä 
esimiehenä toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista opetus- ja 
kasvatustyöhön.  
  

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 
30 § tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta vailla oleviin sovelletaan KVTES:sta. 
  

45000020 

Peruspalkka  
1.4.2021 

  2 723,08 € 



 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
varhaiskasvatusyksikön johtaja, päiväkodin johtaja sekä jatkuvasti 
välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat. 

 

Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja (45000XXX)  
  
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on 
varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajana toimiminen. Apulaisjohtajan 
tehtäviin kuuluu johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä esimiehenä 
toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista opetus- ja 
kasvatustyöhön.  
  

Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 §, 31 §, 74 § 
tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta. Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § 
tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta vailla oleviin sovelletaan KVTES:sta. 
  

45000XXX 

Peruspalkka  
1.4.2021 

  2 723,08 € 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi päiväkodin 
apulaisjohtaja ja jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat 
varhaiskasvatuksen opettajat. 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät erityisopettaja (45000042)  
  
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on 
varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät kuten lasten 
erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön 
ohjaaminen ja tuki.  
  
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tehtävät edellyttävät 
varhaiskasvatuslain 540/2018 30 § tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta. 
Lisäksi tehtävät edellyttävät aina myös soveltuvaa erikoistumiskoulutusta. 
Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta 
vailla oleviin sovelletaan KVTES:sta. 
  

45000042 

Peruspalkka  
1.4.2021  

  2 631,77 €  

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä/konsultoiva 
erityislastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja.  
  
Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät opettaja (45000044)  



  
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten 
opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä.  
  
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tai vastaavaa 
aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tehtävät edellyttävät 
varhaiskasvatuslain 540/2018 26 § tai 75 §:n mukaista kelpoisuutta. 
Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaista kelpoisuutta 
vailla oleviin sovelletaan KVTES:sta. 
  

45000044 
Peruspalkka  

1.4.2021  

  2 419,97 €  

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen opettaja ja lastentarhanopettaja.  
 

7 a § Pätevyyslisä (voimassa 1.6.2023-29.2.2024) 

 

Päiväkodissa työskentelevälle kelpoisuusvaatimukset täyttävälle 
varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, päiväkodin 
apulaisjohtajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivalle, joka tekee 
varhaiskasvatuslain mukaisia kyseisen kelpoisuuden omaaville kuuluvia 
tehtäviä, maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluva pätevyyslisä, jonka suuruus 
on 2,8 % peruspalkasta.  

 

 
Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje  
 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan 
määrittelystä, ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja tämän osion 4 § 
soveltamisohjeineen. 
  
Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja 
asianomaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten 
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. Esimerkiksi koulutustasosta 
palkkahinnoittelukohdissa 45000020, 45000XXX, 45000042 ja 45000044 
työnantaja edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ko. 
palkkahinnoittelukohdassa mainitun tutkintovaatimuksen sijaan. Ks. tämän 
osion 4 § 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. tämän osion 4 §: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. tämän osion 4 §: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. Varhaiskasvatuksessa esimerkkinä tällaisesta opetus- ja 
kasvatustyöhön osallistuvan tehtävästä on vastuu esiopetuksesta. Samoin 
mm. 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.  

  
  

8 § Eräät työaikamääräykset 

 

1 mom.  Päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaikaa 
koskevat erityismääräykset Päiväkodissa toimivan päiväkodin 
johtajan, apulaisjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan suunnittelua koskevat 
soveltamisohjeet 

 

Kelpoisuusehdot täyttävälle päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen 
opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävissä toimivalle 
annetaan kutakin KVTES IV luvun 3 §:ssä tarkoitettua kahta täyttä 
lomanmääräytymiskuukautta kohti yksi ylimääräinen vapaapäivä (ns. ves -
päivä), kuitenkin enintään viisi päivää vuosittain. Em. täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia laskettaessa pidetään virantoimitus- ja 
työssäolopäivien veroisina päivinä vuosilomapäiviä.  

  
Soveltamisohje  

  
1 Työajan suunnittelu päiväkodeissa  



  
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työntekijän/viranhaltijan työajan käyttöä 
suunniteltaessa varataan säännöllisestä työajasta (38 tuntia 15 minuuttia) 
työvuoroluettelossa kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuoliseen 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön 
suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.  
  
Edellä mainittuihin lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin on yleisesti katsottu 
kuuluvan noin 13 % työajasta. Osa työajasta voidaan käyttää esimiehen 
tarkempien ohjeiden mukaan työpaikan ulkopuolella. Mikäli päiväkodissa 
sovelletaan henkilöstörakennetta, jossa varhaiskasvatuksen opettajien 
määrä on varhaiskasvatuslaissa vaadittua minimimäärää suurempi, 
suhteutetaan sak-työajan määrä sak-työn todelliseen tarpeeseen.  
  
Tämän lisäksi kulloinkin on varattava riittävä aika lasten vanhempien 
tapaamisiin sekä moniammatilliseen ja asiantuntijayhteistyöhön.  
Lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvalla päiväkodin 
johtajalla tulee työajan käytön suunnittelussa huomioida päiväkodin 
johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava aika.  
  
Ylityöksi luettava työ on tehtävä pääsääntöisesti työpaikalla, siihen käytetty 
aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti selvitettävä ja ylityöhön on 
oltava työnantajan antama kirjallinen määräys.  

 

  
2 Ylimääräiset vapaapäivät ns. ves -päivä 
  
Ylimääräisten vapaapäivien vuoden ansaintajakson alkamisajankohdan 
määrittelee työnantaja. Ansaintajaksona voidaan pitää joko toimintavuotta 
1.8.–31.7., lomanmääräytymisvuotta 1.4.–31.3. tai kalenterivuotta. Tärkeää 
on, että samaa ansaintajaksoa noudatetaan kaikkiin työntekijöihin/ 
viranhaltijoihin. Työntekijälle/viranhaltijalle, joka ansaintajakson loppuun 
mennessä on ollut asianomaisessa virassa tai tehtävässä vähintään 
vuoden, annetaan viisi ylimääräistä vapaapäivää.  

  
Muut virantoimituksesta/työstä poissaolot kuin vuosiloma eivät ole 
virantoimitus- tai työssäolopäivien veroisia päiviä em. vapaapäiväoikeutta 
laskettaessa.   
  
  
Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle 
viranhaltijalle/työntekijälle samassa suhteessa kuin hänen työaikansa on 
säännöllisestä täydestä työajasta. Vapaapäivien ansaintaa laskettaessa 
käytetään seuraavaa laskentakaavaa:  
 
osa-aikaprosentti x lomanmääräytymiskuukausien lukumäärä  
     2   

  
Esimerkki:  



Jos työntekijä/viranhaltija taas on esimerkiksi alkanut hoitaa po. virkaa 
tai tehtävää edellisenä kalenterivuonna 1.12. lukien, hän on 30.6. 
mennessä ansainnut kolme sopimuksessa tarkoitettua ylimääräistä 
vapaapäivää. Vapaita voi siis antaa heti kun ne on ansainnut.  

  
Ylimääräisten vapaapäivien antamisajankohdasta päättää työnantaja 
työntekijän/viranhaltijan esityksen perusteella. Työnantajan tulee kuitenkin 
huolehtia siitä, että vapaat tulevat annetuksi. Toistaiseksi voimassa 
olevissa palvelussuhteissa vapaa annetaan yleensä ansaintajakson 
jälkeen.  
  
Mikäli vapaapäiviä annetaan ennen jakson päättymistä, niitä voidaan antaa 
enintään siihen saakka ansaittu määrä. Vapaapäivät voidaan työnantajan 
harkinnan mukaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Saamatta 
jääneistä vapaapäivistä ei makseta rahakorvausta. Jos vapaapäivät jäävät 
esimerkiksi työ-/virkasuhteen päättymisen johdosta antamatta, 
työntekijällä/ viranhaltijalla ei ole oikeutta rahakorvaukseen.  
  
Jos viikkoon tai tasoittumisjaksoon sisältyy vapaapäiviä, lyhenee sen 
säännöllinen työaika jokaista vapaapäivää kohden 7 tuntia 39 minuuttia. 
Kyseessä on tällöin ennalta suunniteltu poissaolo.  
  
Ennalta suunniteltujen poissaolojen osalta myös osa-aikatyötä tekevän 
säännöllinen työaika lyhenee jokaista vapaapäivää kohden 7 
tuntia 39 minuuttia. Tämä johtuu siitä, että osa-aikaisuus on otettu 
huomioon jo vapaapäivien ansainnassa. 

 

 


