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1.9.2021 VAKA –opettajien siirto KVTES:sta OVTES:seen
Yleistä

- Keväällä 2020 neuvotellun ”pääsopimuksen jatkamisen” toteuttamista 
(ks. KVTES 2020-2021)

- Noin 18 000 kelpoista opettajaa siirtyy OVTES:een uuteen osioon G
- Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat sekä päiväkodin 

johtajat
- Ei vaikutusta peruskoulujen (OVTES liite 1) esiopetuksen opettajiin

- OVTES:n osio G 1.9.21 
- Viittaukset KVTES:seen tai suorat kopiot sen teksteistä

- KT:n tavoite myös jatkossa välttää turhaa eriytymistä päiväkodin eri 
henkilöstöryhmien välillä



1.9.2021 VAKA –opettajien siirto KVTES:sta OVTES:seen
Siirron ”teknisyys” ja tarkkarajaisuus

- Yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot eivät muutu 1.9. 
sopimusmuutosten takia (”status quo –periaate”)

- Tilanteet, joissa poikettu KVTES:sta ratkaistaan erikseen
- Väärät TES –tulkinnat
- Työsopimukseen perustuvat edut
- Työsuhteen ehtojen vakiintuminen

- Tarkka rajaus ketkä siirtyy OVTES:iin ja ketkä eivät
- Osio G 1 § (soveltamisala) ja KT:n yleiskirje 7/2021 (ns. VAKA –yleiskirje)

(- Vrt. KVTES  SOTE –sopimus siirrot, joissa harkintavaltaa)



1.9.2021 VAKA –opettajien siirto KVTES:sta OVTES:seen
Mitä työnantajan tuli tehdä 1.9.2021 mennessä?

- Palkka/henkilöstöhallinnon järjestelmiä varten
- Yksilöidään OVTES:seen siirtyvä henkilöstö
- Päivitetään uudet hinnoittelutunnukset (KVTES ja OVTES)
- Päivitetään mahdolliset muut palvelussuhdetiedot

- Viestitään muutoksesta riittävästi
- Ainakin OVTES:seen siirtyville tieto sopimusalan muutoksesta
- Ei varsinaisia yt-neuvotteluja, mutta ”hyvä henkilöstöhallinto”

- Luottamusmiesten pitäminen tilanteen tasalla
- Työsopimusten tai viranhoitomääräysten päivittäminen ei tarpeen

- Yhteydenpito järjestelmätoimittajiin (mm. ns. lokakuun tilasto)



KVTES 2020-2021

Varhaiskasvatuksen 
johto- ja 
esimiestehtävät 
05VKA020

Varhaiskasvatuksen 
asiantuntijatehtävät
05VKA042

Varhaiskasvatuksen 
opetus- ja 
kasvatustehtävät 
05VKA044

Hinnoittelemattomat 
99999999

KVTES 1.9.2021

Varhaiskasvatuksen 
palveluohjaajat ja 
perhepäivähoidon 
ohjaajat 05VKA022

Varhaiskasvatuksen 
kasvatustehtävät 
05VKA045 ja 
05VKB045

Hinnoittelemattomat 
99999999

OVTES 1.9.2021 Osio G

Varhaiskasvatuksen 
johto- ja 
esimiestehtävät 
45000020

Varhaiskasvatuksen 
asiantuntijatehtävät
45000042

Varhaiskasvatuksen 
opetus- ja 
kasvatustehtävät 
45000044

Hinnoittelemattomat 
99999999

Päiväkotien 
esimiehet

Päiväkotien ja 
sairaaloiden 
erityisopettajat

Päiväkotien ja 
sairaaloiden 
varhaiskasvatuksen 
opettajat

Kerhojen (Vaka-laki) 
varhaiskasvatuksen 
opettajat

Varhaiskasvatuksen 
palveluohjaajat ja 
perhepäivähoidon 
ohjaajat

VAKA –lain 26 §, 30 §
tai 31 § mukainen 
kelpoisuus + 
siirtymäs. 75 §

Ei-kelpoiset 
varhaiskasvatuksen 
opettajat ja 
erityisopettajat

Avoimen 
varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä

EI vaka –kelpoiset 
päiväkodin johtajat



KVTES liite 5

työmarkkina-asiamies Canelia Wessman



Liite 5, tekninen muutos

• Sopimusalasiirrosta johtuvat 
KVTES:n määräysten muutokset 
ovat ns. teknisiä muutoksia eikä 
niillä ole vaikutusta 
palvelussuhteen ehtoihin. 



Liite 5
Soveltamisala
• KVTES liitteen 5 soveltamisala muuttui 1.9.2021.
• Liitettä 5 sovelletaan 1.9.2021 alkaen 

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

• Varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviin päiväkotien, sairaaloiden ja 
varhaiskasvatuslain mukaisen 
kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen 
opettajiin, varhaiskasvatuksen 
erityisopettajiin ja päiväkodinjohtajiin 
sovelletaan 1.9.2021 alkaen OVTES:n osiota 
G. 

• Erilaiset yhdistelmätehtävät kuuluvat 
kokonaisuudessaan KVTES:n soveltamisalan 
piiriin silloin kun pääosa tehtävistä kuuluu 
KVTES:n soveltamisalan piiriin.



Liite 5, palkkahinnoittelu
johto- ja esimiestehtävät

• 05VKA020 Varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät 
• Esim. päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja ja välittöminä esimiehinä 

toimivat vastaavat lastentarhanopettajat
• HINNOITTELUKOHTA POISTUI 1.9.2021 
• Kelpoisuusvaatimukset täyttävät päiväkodin johtajat ja välittöminä esimiehinä 

toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät OVTES:n osion G piiriin.

• 05VKA022 Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat (UUSI)
• Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on perhepäivähoidon 

yksikön johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä esimiehenä toimiminen. 
Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista hoito- ja kasvatustyöhön.  

• Viranhaltija/työntekijä, jonka päätehtävänä on päiväkodin johtaminen, mutta ei täytä 
varhaiskasvatuslain päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen opettajan 
kelpoisuusvaatimuksia, on edelleen KVTES:n soveltamisalan piirissä ja 
palkkahinnoittelun ulkopuolinen.
• Apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrittäessä voidaan vertailuna käyttää 

varhaiskasvatuksen palveluohjaajia ja perhepäivähoidon ohjaajia.



Liite 5, palkkahinnoittelu
varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen 
opettajat 

• 05VKA042 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät
• päätehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät kuten lasten 

erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön ohjaaminen ja tuki
• Esim. erityislastentarhanopettajat
• HINNOITTELUKOHTA POISTUI 1.9.2021
• Kelpoisuusvaatimukset täyttävät siirtyivät OVTES:n osion G piiriin. 

• 05VKA044 Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät
• päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä
• Esim. lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat
• HINNOITTELUKOHTA POISTUI 1.9.2021
• Kelpoisuusvaatimukset täyttävät siirtyivät OVTES:n osion G piiriin.

• (05VKA045) (05VKB045) Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät (UUSI)
• 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. Palkkahinnoittelukohtaan 05VKB045 voi kuulua 
varhaiskasvatuslain 33 §:n nojalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä toimiva henkilö.



Hinnoittelemattomat,
avoin varhaiskasvatus

Hinnoittelemattomat
• Kerhojen (varhaiskasvatuslaki) 

kelpoisuusvaatimukset täyttävät 
varhaiskasvatuksen opettajat 
siirtyivät OVTES:n osion G piiriin. 
(OVTES, osio G, 
hinnnoittelematon)

• Muut (KVTES)



4 § 1 mom. Eräät työaikamääräykset 

• Päiväkodin johtajan, 
varhaiskasvatuksen opettajan 
ja varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan, 
lastentarhanopettajan ja 
erityislastentarhanopettajan 
työaikaa koskevat 
erityismääräykset poistuvat 
1.9.2021 alkaen KVTES:n
liitteestä 5.



Kuntien kysymää…

- Aikaisemmin tehtyjen virheellisten tulkintojen korjaaminen
- Väärät hinnoittelut, työaikamuodot, SAK-aika, VES-päivät
- Virka- vai työsuhde (vaikuttaa siihen, miten voi korjata)
- Korjaukset mahdollisuuksien mukaan ”eri prosessissa” 

- Yhdistelmätehtävät (OVTES/KVTES) ja työtehtävien eläminen
- Päiväkodin hallinnolliset johtajat, yleinen toimialajohtaja, aluepäälliköt?

- Kelpoisuuden määritelmä ja VAKA –lain siirtymäsäännökset

- Pitääkö paikallisesta palkkausjärjestelmästä päättää jotain?



palvelemme

• Yleisiä palvelussuhdeasioita koskevat 
kysymykset, KVTES:n yleiset palkkaus-, työaika-
ja vuosiloma-määräykset, yleinen 
työlainsäädäntö: kvtes@kt.fi

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelussuhdeasioita koskevat 
erityiskysymykset, Lääkärisopimus ja terveyden-
ja sosiaalihuollon henkilöstöä koskevat 
erityiskysymykset: soster@kt.fi

• Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasioita 
koskevat kysymykset: vaka@kt.fi

• Opetustoimen erityiskysymykset ja 
sopimustulkinnat: ovtes@kt.fi

www.kt.fi
www.kuntatyonantaja.fi
https://linja.kt.fi
Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@kt.fi

mailto:kvtes@kt.fi
mailto:soster@kt.fi
mailto:vaka@kt.fi
mailto:ovtes@kt.fi
http://www.kt.fi/
http://www.kuntatyonantaja.fi/
https://linja.kt.fi/


Kiitos!

Hannu Freund & Canelia Wessman
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat

ovtes@kt.fi ja vaka@kt.fi
Puhelin (vaihde) 09 7711

kt.fi

mailto:ovtes@kt.fi
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