
16.toukokuuta 2017 

Puheenjohtajan tervehdys 
Toukokuun tuulahdus kaikille VLY:n jäsenille 😊 .

Toimintavuosi alkaa pian olla lopuillaan, kevätjuhlia vietetään 
ja kevätretkille suunnataan – upea ja varmastikin kiireinen 
aika vuodesta meneillään maailman parhaassa ammatissa.

Vantaan opetuslautakunta hyväksyi Vantaan uuden 
varhaiskasvatussuunnitelman. Iso kiitos Vantaan 
varhaiskasvatussuunnitelman tehneelle työryhmälle – olette 
tehneet ison työn, ja saaneet nostettua lastentarhanopettajan 
roolin näkyväksi. Vantaa linjasi Espoon ja Helsingin tavoin 
vasu-keskusteluista seuraava: keskustelut käy ja kirjaa lto/elto. 
Jatkossa myöskin työvuorot ja vastuut tulee suunnitella 
pedagogisesta näkökulmasta. Vasun mukaan pedagogiikasta 
vastaavien lastentarhanopettajien tulee kokoontua 
säännöllisesti päiväkodin johtajan kanssa – huolehdittehan 

että näin tapahtuu myös teidän talossanne 😊 .

Lastentarhanopettajaliitto järjestää Valtakunnalliset 
Lastentarhanopettaapäivät ja päivien näyttelyn 23. - 24.9.2017 
Oulu Musiikkikeskuksessa. OAJ Pääkaupunkiseudun 
alueyhdistyksen LTO-jaosto on järjestämässä 
yhteiskuljetuksen päiville. Jos yhteiskuljetus toteutuu, se 
lähtee perjantaina 22.9.2017 iltapäivällä. Takaisin tullaan 
sunnuntaina iltapäivällä. Kuljetuksen omavastuu on 25 € ja 
kuljetuksen toteutuminen vaatii 10 osallistujaa.

Ilmoittautuminen päiville ja päivien ohjelma löytyy 
osoitteesta www. lastentarhanopettajapaivat.fi

Lähdetään isolla joukolla Ouluun 😊

Salla Sutinen, VLY:n puheenjohtaja
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Tulevia tapahtumia 

• Vly:n kevätkokous 23.5 klo 17.30 
toimistolla.  

• 5.6 johtajien risteily Lonnaan, 
lisätietoa ohessa.  

• Suunnitteilla on koulutuksia mm. 
lapsen mielenterveydestä, 
Ketteräksi kirjaimista, 
positiivisesta palautteesta. Näistä 
kaikista tiedotamme 
yhteysopettajapostissa ja 
Facebook-sivuilla. 

• Suunnitteilla on myös viime 
syksyn kaltainen opintomatka 😊  

Ajankohtaista 

• Kaupunki järjestää lasten 
varhaiskasvatussuunnitelma 
-koulutuksen 14.6 Tikkurilan 
lukiolla. Ilmoittautuminen 
Osuman kautta. 

• Vastaattehan myös kaupungin 
kyselyyn subjektiivisen oikeuden 
rajaamisen vaikutuksista...  

• Vly tukee jäseniään 
Lastentarhanopettajapäiville 
osallistumisessa kustantamalla 
puolet ilmoittautumismaksusta. 
Toimitathan kuitin maksetusta 
osallistumismaksusta 31.7.2017 
mennessä osoitteeseen Vantaan 
Lastentarhanopettajat, Silkkitie 
5P, 01300 Vantaa. Liitä mukaan 
yhteystietosi (nimi, osoite ja 
tilinumerosi). Kiitos 😊  
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         Luottamusmiesten palsta 

Työsopimuslain mukaan työntekijän työtehtävistä sovitaan 
työsopimuksella. Päiväkodin johtajan sijaisuudesta tulee sopia 
lastentarhanopettajan kanssa, ja jokaiseen vähintään kaksi viikkoa 
kestävään sijaisuuteen tehdään erillinen virkamääräys päiväkodin 
johtajan sijaisena toimimisesta. Näin siksi, että päiväkodin johtaja 
toimii virkavastuulla, ja hänen tehtävänkuvansa sekä vastuunsa ovat 
huomattavasti laajempia kuin lastentarhanopettajan.

Mikäli päiväkodin johtajan sijaisena toimiva lastentarhanopettaja 
joutuu sijaisuusaikana tekemään sekä johtajan että 
lastentarhanopettajan työt, tulee määritellä, mitkä tehtävät 
sijaisuusaikana hoidetaan ja miten työaika eri tehtävien kesken 
jakaantuu. Työturvallisuuslain 16§:n mukaan työnantajan on 
huolehdittava siitä, että päiväkodin johtajan sijainen perehdytetään 
huolella johtajan työtehtäviin. Perehdytyksen tulee sisältää 
kattavasti kaikki tehtäväkuvassa mainitut tehtäväalueet ja se tulee 
tehdä ennen sijaisuuden alkamista.

Ennen sijaisuuden vastaanottamisesta pitää sopia palkan 
tarkistamisesta: jos viranhaltijan/ työntekijän tehtävän vaativuus 
muuttuu olennaisesti vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan 
tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi ja 
jos tehtäväkohtainen palkka ei vastaa muuttuneita tehtäviä, 
tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan (KVTES luku 10 § 1 mom.). 
Jos siis päiväkodin johtajan sijainen tekee sijaisuusaikana kaikki 
johtajalle kuuluvat tehtävät, hänelle tulee maksaa vähintään kaksi 
viikkoa kestävältä sijaisuusajalta ko. yksikön johtajan 
tehtäväkohtainen palkka. Muutoin tehtävän vaativuus tulee arvioida 
vastuulla olevien tehtävien mukaisesti.

Päiväkodin varajohtajana toimiminen lisää lastentarhanopettajan 
tehtävän vaativuutta, koska varajohtajuuteen liittyvät tehtävät ovat 
lisätehtäviä eivätkä varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtäviä. 
Näin ollen pelkkä varallaolo lisää tehtävän vaativuutta. Jos 
varajohtaja tekee säännöllisesti joitakin esimiestehtäviä, tehtävän 
vaativuus kasvaa entisestään. Tämä pitää huomioida varajohtajana 
toimivan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaisessa palkassa.

Luottamusmiehet ja pääluottamusmies lähettivät yhteysopettajille 
kyselyn koskien kelpoisuuksia ja työaika-asioita. Mahdollisten 
epäkohtien korjaamiseksi vastaukseen tarvitaan toimintayksikön 
nimi. Yhteydenottajan anonymiteettiä kunnioitetaan ehdottomasti 
asian käsittelyn yhteydessä. Odottelemme vastauksianne! Kiitos 
kaikille jo tähän mennessä vastanneille. 

Kevätterveisin, luottamusmiehenne Helena ja Nina
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Esimiesristeily 
Lonnaan 

Lähde mukaan 
Pääkaupunkiseudun 
Alueyhdistyksen järjestämälle 
perinteiselle Esimiesristeilylle 
maanantaina 5.6.17 Lonnaan.

VLYn johtajajaosto tarjoaa 
kaikille vantaalaisille 
osallistujille kesäisen juoman 
Kappelin terassilla – 
kokoonnumme pääoven eteen 
12.30 laiva lähtee 13.45

Muistathan ilmoittautua ensin 
Alueyhdistyksen nettisivujen 
kautta risteilylle ja sen jälkeen 
laitat sähköpostia Leenalle – 
niin tiedämme odotella.

Ilmoittautua kannattaa 
mahdollisimman pian!

Mukavaa kevään aikaa 
toivottelee Leena Laaksonen, 
VLY:n johtajajaoston 
puheenjohtaja ja Salla Sutinen 
VLY:n puheenjohtaja


