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Vastaukset 15 kunnasta
Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, 
Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nummi-
Pusula, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Tuusula, 
Vihti



LASTENTARHANOPETTAJIEN 
EDUNVALVONTAKYSELYN KOONTI 

TYÖVUOROLUETTELO
SUUNNITTELUAIKA
OLENNAINEN MUUTOS TEHTÄVISSÄ
PÄIVÄKODINJOHTAJA
VAPAA SANA



TYÖVUOROLUETTELO

1. Onko kunnassasi käytössä jokin sähköinen 
työvuorojärjestelmä (esim. Titania)

2. Kuka päiväkodissa vastaa työvuorolistan 
tekemisestä?

3. Jos työvuorolistan tekijä on joku muu kuin 
päiväkodinjohtaja, onko tekijälle resurssoitu aikaa 
työvuorojen tekoon ja onko tehtävä huomioitu 
palkassa?

4. Jos työvuorolistan tekijä on joku muu kuin 
päiväkodinjohtaja, miten hän on mukana 
työvuorolistan suunnittelussa ja seurannassa?



TYÖVUOROLUETTELO

5. Mikäli vahvistettua työvuoroluetteloa joudutaan 
muuttamaan, miten muutos toteutetaan?

6. Miten työvuorolistassa huomioidaan etukäteen 
vanhempainillat, iltakoulutukset sekä 
lauantaikoulutus?

Entä miten ko. tilaisuudet korvataan?
7. Korvataanko ylityöt aikana vai rahana?
8. Miten hälytysraha on huomioitu työajan 

muuttuessa?



TYÖVUOROLUETTELO

1. Onko kunnassasi käytössä jokin sähköinen 
työvuorojärjestelmä (esim. Titania)

• Titania 10 kunnassa
• oma Excel
• ei järjestelmää 4

2. Kuka päiväkodissa vastaa työvuorolistan tekemisestä?
• Vaihtelee paljon jopa kuntien sisällä
• Pienissä pk:ssa pkj tekee
• Varajohtaja tekee, jos on titteli käytössä
• Joku muu on esim. vastuu-lto tai tiimivastaava.



TYÖVUOROLUETTELO

3. Jos työvuorolistan tekijä on joku muu kuin päiväkodinjohtaja, 
onko tekijälle resurssoitu aikaa työvuorojen tekoon ja onko 
tehtävä huomioitu  palkassa?

• Aikaa on ja ei ole
• tehdään työajalla erilaisin järjestelyin; päiväuni-/ulkoilun aikaan.
• Palkassa varajohtajalla, titaniavastaavalla pieni korvaus (10€).

4. Jos työvuorolistan tekijä on joku muu kuin päiväkodinjohtaja, 
miten hän on mukana työvuorolistan suunnittelussa ja 
seurannassa?

• Pääosin seuraa suunnitelmaa ja toteumaa
• on yhteistyössä laatijan kanssa ja hyväksyy.



TYÖVUOROLUETTELO

5. Mikäli vahvistettua työvuoroluetteloa joudutaan 
muuttamaan, miten muutos toteutetaan?

• sovitaan keskenään
• sähellystä
• johtajan luvalla
• merkitään listaan ja toteumaan
• henkilöstö joustaa
• tarvittaessa työvuoroja pidennetään
• muutos suunnitelmaan tai vasta toteumaan



TYÖVUOROLUETTELO

6. Miten työvuorolistassa huomioidaan etukäteen 
vanhempainillat, iltakoulutukset sekä lauantaikoulutus?

• Vältetään 9h:n ylityksiä
• huomioidaan suunnitelmassa ja tasataan 3/6vko:n jaksossa
• ei suunnitella ja maksetaan ylitöinä
• ei lauantaikoulutuksia
• lauantaikoulutuksista ”ylimääräinen” työpäivä

Entä miten ko. tilaisuudet korvataan?
• Tunti tunnista aikana
• tasataan jaksolle ja on suunnitteluaikaa
• aikana tai rahana
• ylityöt rahana



TYÖVUOROLUETTELO

7. Korvataanko ylityöt aikana vai rahana?
• Sekä että
• suunnittelussa aikana ja toteuman jälkeen rahana

8. Miten hälytysraha on huomioitu työajan muuttuessa?
• Ei käytössä
• mikä hälytysraha?  
• Ei kuulu meille
• KVTES:n mukaan



SUUNNITTELUAIKA

9. Miten KVTES:n mukainen lastentarhanopettajien ns. 
suunnitteluaika näkyy työvuoroluettelossa?

10. Miten päiväkodinjohtaja on ohjeistanut suunnitteluajan 
käyttöä?

11. Mahdollisia ongelmia liittyen suunnittelu- / lapsiryhmän 
ulkopuoliseen aikaan?



SUUNNITTELUAIKA

9. Miten KVTES:n mukainen lastentarhanopettajien ns. 
suunnitteluaika näkyy työvuoroluettelossa?

• Näkyy ja ei näy, merkitään itse
• epäpätevillä on työajan sisällä
• merkitään 3vko:n jaksoon
• suunnitellaan kun ehditään
• ”pidä itse huoli suunnittelusta”
10. Miten päiväkodinjohtaja on ohjeistanut suunnitteluajan 

käyttöä?
• Ei ohjeistusta
• saa valita joko työpaikalla ja/tai kotona
• voi keskittää parille päivälle



SUUNNITTELUAIKA

11. Mahdollisia ongelmia liittyen suunnittelu- / lapsiryhmän 
ulkopuoliseen aikaan?

• Ei ongelmia
• ei toteudu kuin osittain
• aika ei riitä
• ei tiloja/välineitä
• lh:n ”ymmärrys”/Tehyn ”valvonta”
• kirjalliset työt lisääntyneet
• suunnittelu keskeytyy kun liian vähän aikuisia
• ei onnistu aina keskellä päivää



OLENNAINEN
MUUTOS TEHTÄVISSÄ

12. Tarkistetaanko tehtäväkohtaista palkkaa, jos työ muuttuu 
tilapäisesti vaativammaksi (esim. varajohtaja toimii 
päiväkodinjohtajan sijaisena) ?

• Pääsääntöisesti sopimuksen mukaan
• kesällä ei



PÄIVÄKODINJOHTAJA

13. Mitkä ovat päiväkodinjohtajan tärkeimmät edunvalvontaan 
liittyvät ongelmat? (pkj:t)

• Tehtäväkuva hukassa johtajasta on tullut toimistosihteeri
• työaika ei riitä
• rekrytointi haastavaa kelpoisten pulan vuoksi
• johtaja on ”puun ja kuoren välissä”
• palkkaus suhteessa työn vaativuuteen huono
• uhkana työuupumus



PÄIVÄKODINJOHTAJA

13. Mitkä ovat päiväkodinjohtajan tärkeimmät edunvalvontaan 
liittyvät ongelmat? (lto:t)

• Ei ehdi seuraamaan pk:n arkea
• ei pidä riittävästi lto:n puolia
• KVTES:n tuntemus voisi olla parempi
• palvelussuhdeasioiden parempi hallinta, 



VAPAA SANA

• Suunnitteluaika ei riitä
• kolmiportainen tuki vaatii työaikaa kirjallisiin tehtäviin
• Pkj:n oltava lähiesimies ja läsnä arjessa enemmän, jotta 

tietää mitä arki pk:ssa on
• Palkkaus suhteessa työn vaativuuteen huono ja johtaa 

kelpoisten pulaan
• Suuret ryhmäkoot heikentää esiopetuksen laatua



LOPPUTULEMAA 
EDUNVALVONTAAN

lastentarhanopettajien suunnitteluaika valuu muuhun 
työhön (lähinnä lapsiryhmätyöskentelyyn)
suunnitteluaika ei muutu eli kasva tarpeen 
mukaan, vaan ennemminkin pienenee
työmäärä lisääntyy (varhaiskasvatussuunnitelmat, 
esiopetuksen oppimissuunnitelma, HOJKS, 3-portainen 
tuki jne.) 
Päiväkodinjohtajan tehtävänkuvan näkyminen arjessa 
lähiesimiehenä hämärtynyt



KIITOS
JA  HYVÄÄ

SYKSYN JATKOA!

Yrjö Kangas
alueasiamies


