Kannanotto pätevien lastentarhanopettajien palkkatason nostamisesta,
rekrytoinnin turvaamisesta ja henkilökunnan pysyvyyden takaamisesta
Vastaanottajat:
 Kirkkonummen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenet
 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Varhaiskasvatusjaoston jäsenet
 Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos
 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma
 Pääluottamusmies Sari Melkko
 OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Sahlberg

Lastentarhanopettajan palkkaus
Kunnalla työskentelevän lastentarhanopettajan peruspalkan alaraja on 2 304,08 euroa.
Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset on hyväksytty ajalle 2018–2020. Uuden
sopimuskauden palkankorotusten jälkeen lastentarhanopettajan peruspalkka on 2 344 euroa
(1.5.2018). Seuraavana vuonna lastentarhanopettajan peruspalkka on 2 367 euroa
(1.4.2019).
 Lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka on nostettava vastaamaan
muiden korkeakoulutettujen ja vastuullisissa tehtävissä toimivien palkkoja.
Nykyinen palkkaus ei vastaa tehtävän vaativuutta ja vastuullisuutta.

Lastentarhanopettaja vastaa pedagogisesta varhaiskasvatuksesta
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa
vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 7 a).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan
suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä
toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2.2). Lapsen tuen aikaisen
varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja ja/tai
erityislastentarhanopettaja (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 5.4.)
 Nyt tilanne vaatii huomattavaa palkan nostoa lastentarhanopettajien työhön
houkuttelemiseksi sekä saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi.
Lastentarhanopettajan tehtävään sisältyy useita vaativuutta lisääviä tekijöitä, ja
siksi tehtäväkohtaisen palkan pitää olla tuntuvasti peruspalkkaa korkeampi. Nyt
tarvitaan pysyvä ratkaisu lastentarhanopettajien palkkaukseen – ei laastaria.

Pedagoginen varhaiskasvatus vaikuttaa
Uudet opetussuunnitelmat asettavat suuria vaatimuksia lapsen oppimaan oppimisen taidoille,
itsesäätelylle ja ryhmätaidoille. Lapset, joita ei pystytä tukemaan kotona, syrjäytyvät
opiskelusta. Nämä lapset tarvitsevat vahvaa varhaista pedagogista tukea
varhaiskasvatuksessa ja parasta tällaista tukea on mahdollisimman laaja
varhaiskasvatukselliseen tietoon pohjautuvan korkeasti koulutetun henkilöstön osaaminen.
Lisääntynyt tieto muun muassa oppimisen, leikin ja vertaissuhteiden sekä liikunnan ja
taiteellisen ilmaisun merkityksestä ja varhaisen kielen oppimisen yhteydestä lapsen
inhimillisen pääoman muodostumiseen, haastaa toteuttamaan monipuolista ja
korkeatasoisesti suunniteltua varhaispedagogista toimintaa päiväkodeissa, mistä vastaa
lastentarhanopettaja. On syytä korostaa, että kaikki lapset hyötyvät korkeatasoisesta
pedagogisesta varhaiskasvatuksesta, mutta huomion kiinnittäminen varhaisiin vuosiin auttaa
tasoittamaan kotitaustaan liittyviä lasten välisiä eroja.
 Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Kirkkonummi sai tämän
Unicefin myöntämän tunnustuksen joulukuussa 2017. Lapsiystävällinen kunta toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien
toteutuminen kunnassa. Tutkimukset niin meiltä kuin maailmalta osoittavat, että
laadukas pedagoginen varhaiskasvatus edistää monin tavoin lasten oppimista,
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Laadun tae on riittävä määrä korkeasti
koulutettua henkilöstöä.
Lastentarhanopettajien rekrytointi onnistuu ja pätevät lastentarhanopettajat
pysyvät alalla, kun palkkaus nostetaan vastaamaan työn vaativuutta ja sen
edellyttämää koulutustasoa.

Espoossa 10.4.2018

Merja Laitinen
puheenjohtaja
puheenjohtaja@ely.fi
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry

Minttu Ilveskivi-Hentilä
varapuheenjohtaja

Espoon seudun Lastentarhanopettajayhdistyksen (ELY) jäsenet ovat Espoon, Kauniaisten ja
Kirkkonummen alueella toimivia lastentarhanopettajia ja kasvatustieteiden kandidaatteja ja
maistereita tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöitä, jotka ovat kelpoisia
toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä. Yhdistyksemme jäsenet toimivat
varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai
päiväkodin johtajan tehtävissä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 787 (maaliskuu 2018).

