
Työ- ja virkaehtosopimus
kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen
(KVTES 2020-2021)
muuttamisesta – LIITE 5

7.6.2021 1



▪ Varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opetushenkilöstön 
sopimukseen ja SOTE-sopimuksen synty merkitsevät muutoksia myös 
kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).

▪ Lastenhoitajista tulee jatkossa KVTES:n suurin henkilöstöryhmä ja heidän 
asemansa työehtosopimuksen sisällä vahvistuu

▪ Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2020-2021) muuttuu 
1.9.2021 alkaen.

▪ Muutettu KVTES julkaistaan sähköisenä asiakirjana.
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KVTES 2020-2021 muuttuu 1.9.2021 alkaen



• Liitteeseen 5 tehty teknisiä muutoksia

• Status quo –tilanne sopimuskauden loppuun, kenenkään palkka tai muukaan 
työehto ei muutu KVTESissä tai OVTESissä

• Osa liitteen 5 määräyksistä koskenut vain kelpoisia opettajia
• Nämä poistettu KVTESistä ja siirretty OVTESiin

• Palkkausmääräyksiä sovellettu sekä kelpoisiin että muihin
• Määräykset jatkossa eriytetty KVTESiin ja OVTESiin

• Myös soveltamisalaa on muokattu
• Tasapuolista kohtelua korostettu yleiskirjeen teksteissä

Varhaiskasvatuksen kelpoiset vaka-opettajat, 
erityisopettajat ja esimiehet siirretty OVTESiin
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Muutokset teknisiä



• Sovelletaan varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön, vakan 
palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun 
ammatti- ja peruspalvelutehtäviin.

• Kelpoisuusehdot täyttäviin päiväkotien, sairaaloiden ja 
varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen 
opettajiin, erityisopettajiin ja päiväkodin johtajiin sovelletaan OVTESin
osiota G.
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1 § Soveltamisala



Poistettu hituja

Muodostettu uusia hituja

Hitujen otsikoita muokattu
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2 § Vakan palkkahinnoittelu



• Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat

• Kelpoiset johtajat ja esimiehet OVTESiin

• Ei-kelpoiset johtajat ja esimiehet KVTESissä hinnoittelemattomissa
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05VKA020 Vaka-yksikön johto- ja esimiestehtävät
-> 050VKA022 Vakan palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat



• Otsikko muutettu selvyyden vuoksi
• "Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja 

kasvatuksen tehtävistä" (tämä entinen kirjaus säilyy tekstissä)

• Sovelletaan niihin, jotka toimivat tehtävässä varhaiskasvatuslain 33 §:n 
poikkeusmääräyksen nojalla määräaikaisesti

• Koulutusvaatimus: mainittu kelpoisen koulutusvaatimus
• Säilyttää status quon. Mahdollistaa myös epäpätevyysalennuksen (KVTES II luku 9 § 2 

mom.) käytön mahdollisuuden silloin, kun ei-kelpoisen tehtävää on rajattu (kuten 
nytkin, ei laajemmin). 
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05VKA042 Vakan asiantuntijatehtävät
05VKA044 Vakan opetus- ja kasvatustehtävät
-> Vakan kasvatustehtävät 05VKA045 (ei-kelpoiset 
opettajat)  ja 05VKB045 (ei-kelpoiset 
erityisopettajat)



• Koulutus-kohdasta poistettu esimerkit koskien esimiesten, 
erityisvakaopettajan ja vakaopettajan hitujen koulutusvaatimusta

• Tehtävien vaativuuden arvioinnista -kohdasta poistettu esimerkki liittyen 
esiopetusvastuuseen
• Voi olla vaka-lain mukaan vain esiopetuskelpoisella vaka-opettajalla
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Palkkahinnoitteluliitteen yhteinen 
soveltamisohje



• Poistettu 1-mom. määräys kelpoisten vaka-opettajien ylimääräisistä 
vapaapäivistä (siirretty OVTESiin)

• Poistettu 1-mom. määräys kelpoisten vaka-opettajien sak-ajasta (siirretty 
OVTESiin)

• Nykyinen 2-momentti siirtyy 1-momentiksi

7.6.2021 9

4§ Eräät työaikamääräykset ->
Kolmiperhepäivähoitajien ja muiden lapsen kotona 
työskentelevien perhepäivähoitajien työaikaa koskeva 
erityismääräys



• Syksyllä jatkuvat vaka-ryhmän neuvottelut

• Silloin neuvotellaan liitteen 5 kehittämisestä
• Sak-aika

• Vaateraha

• Työvuoroluettelon muuttaminen jne.

• Muut tavoitteet

• Neuvottelukierros keväällä 2022
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Jatko vakassa



SOTE-sopimus ja vaka-henkilöstön aseman 
vahvistuminen KVTES:ssä ovat tärkeitä työkaluja 

vuoden 2022 neuvottelukierrokselle. 

Muutos jatkuu ja juuri Sinua tarvitaan sen tekemisessä!

Yksin voi pyytää – joukolla voi vaatia!
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