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Hyvä lukija,
tämä varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas on tarkoitettu kaikille lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville. Oppaaseen on koottu keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä, varhaiskasvatuksen ammatillisesta koulutuksesta
ja varhaiskasvatuksen suuntauksista. Omana osionaan on myös työhyvinvointiin liittyvät
asiat ja työsuojelu.
Juuri tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on ajankohtaista lainuudistukset. Uusi varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan 1.9.2018 ja ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa.
Tänä päivänä varhaiskasvatuksen apuna käytetään vasua ja varhaiskasvatus, jos mikään,
on moniammatillista yhteistyötä niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin.
Työ lasten ja heidän perheidensä parissa on monesti erittäin palkitsevaa. Kaikki varhaiskasvatuksen alueella työskentelevät tarvitsevat työnsä tueksi vuorovaikutustaitoja, eettistä vastuullisuutta ja kykyä kohdata erilaisuutta.
Minna Kylliäinen kerännyt lasten ajatuksia eri teemoista ja niitä on käytetty oppaan kuvitukseen. Tässä yksi niistä:
				Mitä on kasvatus?
• Että ihminen kasvaa silleen hitaasti.
• Kasvin kasvatus, lapsia voi kasvattaa,
lemmikkejä voi kasvattaa.
• Lapsen synnytys.

Nautinnollisia lukuhetkiä!
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kasvatuksen ja ohjauksen ammattialatiimi
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1. Ammattina varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen ammatillisella kentällä toimitaan moni ammatillisissa tiimeissä ja
yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa. Henkilöstön osaaminen on
vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan, kulttuuriin, lapseen ja kasvatukseen sekä toimintaympäristön muutokseen. Alan ammattilaisen osaamisen perustana on myös uudistuva tieto
lapsesta, hänen kehityksestään, kasvatuksestaan ja oppimisestaan. Henkilöstön osaaminen
on perustana sille, että pienen lapsen elämänpiirissä voidaan edistää tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tähän työhön tarvitaan eri koulutustaustaltaan toimivia alan
ammattilaisia.
Ammatillisen osaamisen haasteet ovat laajat ja muuttuvat: yhteiskunta omine ilmiöineen tuo varhaiskasvatuksen arkeen jatkuvasti uusia ilmiöitä. Alan tutkimus ja kehittäminen haastavat työkäytäntöjä. Varhaiskasvatuspedagogiikkaa tutkitaan jatkuvasti.
Haasteista huolimatta varhaiskasvatuksen ammatti on rikkaus. Varhaiskasvattajana jokaisella on oma vaikutuksensa siihen, millainen sukupolvi lapsista kehittyy. Ammattilaisten
työn myötä lapsi tutustuu yhteiskunnan arvoihin ja normeihin, kulttuuriin ja monipuolisesti arjen tietotaitoon. Varhaiskasvatuksessa opetellaan hyviä tapoja ja harjoitellaan leikin
avulla satoja taitoja tulevaan. Vastuu on suuri.
Ammattilaisena jokainen tuntee myös aika ajoin valtavaa tuskaa kiireen ja resurssipulan vuoksi. Vahva ammatillisuus ja työyhteisön sekä työkavereiden tuki on kullanarvoinen.
Oma ammatillisuutesi kuvaa tapaa tehdä työtäsi; kun olet sinut itsesi kanssa ja aidosti kiinnostunut lähellä olevista lapsista, teet paljon hyvää hoitamiesi lasten eduksi.
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2. Varhaiskasvatuksen lainsäädännöllinen
toimintaympäristö
Varhaiskasvatuksen lainsäädännöllisen perustan luovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus,
perustuslaki sekä varhaiskasvatuslaki ja -asetus. Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää
ohjaavat myös monet muuta lainsäädännöt esim. valvontaan tai rahoitukseen liittyvät
lait.

2.1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus
Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa sopimusvaltion turvaamaan lapsille oikeuden
suojeluun ja huolenpitoon, osuuden yhteiskunnan voimavaroista sekä oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään. Lapsen oikeuksien
sopimus on laaja. Se turvaa lapsiväestön kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia sekä erityisiä lapsen suojelua koskevia
oikeuksia. Sopimuksen periaatteita ovat syrjinnän kielto, lapsen etu, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten huomioon ottaminen.
Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja
muihin toimiin yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi.

2.2 Suomen perustuslaki
Varhaiskasvatuksen kannalta tärkeitä perusoikeuksia ovat mm. yhdenvertaisuus, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, oikeusturva ja perusoikeuksien turvaaminen. Perustuslain
mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
kehitystään vastaavasti.
Perustuslaki takaa sen, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään omasta tai perheensä varallisuudesta riippumatta. Perustuslain
mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
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2.3 Varhaiskasvatuslaki
Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatus on lain mukaan lapsen
suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Käsitteenä varhaiskasvatus korvaa lasten
päivähoidon. Varhaiskasvatuksen tavoitteet konkretisoituvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet otettiin Suomessa lain tasolla
käyttöön 1.8.2017.
Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostetaan lapsen etua
toiminnan järjestämisessä. Laissa korostetaan lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen joko
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa. Kunnan velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta ei muutu. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä
muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa,
perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatuksena, esimerkiksi kerhotoimintana.
Kasvatustavoitteita koskeva säännös on uudistettu ja tavoitteissa nostetaan esiin varhaiskasvatuksen tavoitteet monipuolisesti. Varhaiskasvatus mm. edistää lapsen kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, edistää oppimisen edellytyksiä, mahdollistaa monipuoliset oppimiskokemukset leikkiin, liikkumisen, taiteen ja kulttuuriperinnön myötä.
Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta laaditaan päiväkodissa tai
perhepäivähoidossa olevalle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet
tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi lapsen tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. jos tarpeen, suunnitelmaan kirjataan myös
lapsen lääkehoidosta sovitut asiat.
Laissa määritellään lapsiryhmien enimmäiskoko päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen
ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla
yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava
määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäivähoidossa olevien lasten ryhmässä saisi
olla yhtä aikaa läsnä enintään 24 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.
Laissa säädetään myös osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Säännös koskee sekä lasta
että lapsen vanhempia ja muita huoltajia. Lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen varhaiskasvatusta, ja myös lapsen vanhemmille ja muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
lapsensa varhaiskasvatukseen sekä toimintayksikön varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja
arviointiin.
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Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen
ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden
on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Varhaiskasvatusympäristö
kattaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen ympäristön ja sisältää esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyn. Ympäristö ei saa vaarantaa lapsen terveyttä ja turvallisuutta. Ympäristön
on oltava myös esteetön.
Lakiin sisältyy säännös eri tahojen yhteistyövelvoitteesta. Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien
sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

2.4 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.9.2018
Lakia sovelletaan sekä kunnan että yksityisen tahon järjestämään tai tuottamaan
varhaiskasvatukseen. Laissa lasten päivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, päiväkoti sekä avoimen varhaiskasvatuksen toimitilat. Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti
taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai omassa työssä. Lisäksi oikeus 20
tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen on vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun
vastaavan syyn takia. Varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä 20 tuntia laajempana, jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka muutoin lapsen edun mukaista. Kunnat saavat itse päättää varhaiskasvatuksen järjestämisestä
säädöksiä laajemmin
Vanhemman jäädessä työttömäksi lapsen varhaiskasvatusoikeus pysyy kokopäiväisenä
kahden kuukauden ajan. Lapsella säilyy oikeus samaan päiväkotipaikkaan, vaikka varhaiskasvatusoikeuden laajuus muuttuisi. Perhepäivähoidossa paikka säilyy mahdollisuuksien
mukaan.
Rajaukset samoin ehdoin tehtiin myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Nykyistä vastaavaa yksityisen
hoidon tukea maksetaan, jos lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.
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2.5 Varhaiskasvatusalalla säilyvät säädökset
1.1.2030 päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen
opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Yksi kolmasosa on oltava varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.
1.9.2018 lain tullessa voimaan nykyisten lastentarhanopettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan
tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa.
Näin ollen kukaan nyt työssä oleva ei menetä kelpoisuuttaan tai työpaikkaansa vuosien
2018 – 2029 aikana.

2.6 Varhaiskasvatuksesta annettu asetus
Päivähoitoasetuksessa on lakia täydentäviä ja tarkentavia säädöksiä. Asetus määrittelee
aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun.
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa
hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä
henkilö. Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla
on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa
kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia
lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta
varten erityistä avustajaa
Päiväkodin säädetystä suhdeluvusta voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti, mikäli lapsen hoidin tarpeessa tapahtuu äkillisiä muutoksia lapsen vanhempien opiskelun tai
työllistymisen johdosta. Asetuksen tarkoittamat poikkeamiset suhdeluvusta ovat satunnaisia ja lyhytaikaisia sekä luonteeltaan tilapäisiä. Poikkeamisen mahdollistava käytännön
tilanne voisi olla esimerkiksi se, että samaa paikkaa käyttävät lapset ovat satunnaisesti ja lyhytaikaisesti samanaikaisesti paikalla esimerkiksi vanhempien työvuoron yllättävän
muuttumisen vuoksi. Suhdeluvusta poikkeaminen asetuksen tarkoittamalla tavalla ei voi
olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivää.
Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien
sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen
vuoksi sekä mahdollisten lomautusten aikana varautumalla niihin etukäteen. Suhdeluvusta
poikkeaminen ei näiden syiden perusteella ole asetuksen mukaan mahdollista.
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Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista
kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna.
Perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta
ja lisäksi osapäiväisesti kahta esiopetus- tai kouluikäistä lasta. Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta. Tällöin tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla laissa säädetty ammatillinen
kelpoisuus.
Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen
tarpeessa olevaa lasta, tulee tämä ottaa huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.
Perhepäiväkodin henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa missään tilanteessa.

Lasten suusta, miksi lapset tulevat päiväkotiin?
• Koska ei voi jäädä kotiin ja muuten ne pitää pistää
vieraille tädeille hoitoon.
• Ettei jää ysin, jos äiti ja iskä on poissa.
• Jos lapset ei saa kotivahtijaa, koska aikuiset
menee töihin.
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3. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen
opintopolut
Varhaiskasvatuksen koulutuspolut jakaantuvat alan eri tehtävien mukaisesti. Koulutusta
järjestetään niin ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, sosionomin ja opettajan sekä perhepäivähoitajan
kelpoisuusvaatimuksista on säädetty varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja varhaiskasvatusasetuksessa (753/2018). Vakituiseen tehtävään hakevalta edellytetään tehtävän mukaista
koulutusta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja hyvinvoinnista. Työ on kasvatusta, hoitoa ja pedagogisen toiminnan toteuttamista.
Lastenhoitajaksi kouluttaudutaan ammatillisessa oppilaitoksessa. Koulutustaustaltaan lastenhoitajat ovat varhaiskasvatukseen erikoistuneita lähihoitajia tai lastenohjaajia tai vastaavan aiemman koulutuksen käyneitä. Erilaisista koulutuspoluista ja tutkintonimikkeistä
huolimatta lastenohjaajat ja lähihoitajat työskentelevät yleensä lastenhoitajan ammattinimikkeellä.
Lastenohjaajat suorittavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon valiten osaamisalakseen varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan. Opinnot ovat 180 osaamispisteen laajuisia
ja kestävät 3 vuotta. Opinnot suorittaneen tutkintonimike on lastenohjaaja.
Lähihoitajat suorittavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valiten osaamisalakseen lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon. Opinnot ovat 180 osaamispisteen laajuisia ja
kestävät 3 vuotta. Opinnot suorittaneen tutkintonimike on lähihoitaja.
Lastenhoitajan kelpoisuusehdoista ja opinnoista on säädetty varhaiskasvatuslain 28
§:ssä sekä varhaiskasvatusasetuksen 3 §:ssä.

Perhepäivähoitaja
Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja
toimii vastuullisena kasvattajana. Työ on kasvatusta, hoitoa ja pedagogisen toimintakulttuurin toteuttamista.

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas
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Perhepäivähoitajaksi
kouluttaudutaan
ammatillisessa
oppilaitoksessa.
Perhepäivähoitajat suorittavat kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinnon valiten osaamisalakseen perhepäivähoidon. Opinnot ovat laajuudeltaan 150 osaamispisteen laajuiset.
Opinnot suorittaneen tutkintonimike on perhepäivähoitaja.
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tai aiemman perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut perhepäivähoitaja voi hankkia itselleen lastenhoitajan kelpoisuuden. Tämä edellyttää kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon kuuluvan 30 osaamispisteen
laajuisen varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamista käsittelevän tutkinnon
osan suorittamista. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa erikseen.
Perhepäivähoidon kelpoisuudesta on säädetty varhaiskasvatuslain 29 §:ssä ja mahdollisuudesta pätevöityä lastenhoitajaksi varhaiskasvatusasetuksen 4 §:ssä.

Varhaiskasvatuksen sosionomi
Varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa yhteistyöstä perheiden ja sosiaali- ja terveysalan
toimijoiden kanssa sekä perheiden palveluohjaamisesta. Varhaiskasvatuksen sosionomi on
uusi tehtävänimike, jonka tarkempaa sisältöä ollaan vielä määrittelemässä.
Varhaiskasvatuksen
sosionomiksi
kouluttaudutaan
ammattikorkeakoulussa.
Varhaiskasvatuksen sosionomit suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan 60 opintopisteen
laajuiset opinnot. Opintojen kokonaislaajuus on 210 osaamispistettä ja opintojen kesto on
noin 3,5 vuotta.
Aiemmin suoritettuja sosionomi-opintoja on mahdollista täydentää myöhemmin varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoilla.
Varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten mukaan opiskelijat, jotka aloittavat varhaiskasvatuksen sosionomi-opintonsa 1.9.2019 jälkeen valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa viimeistään 1.9.2019 ja valmistuvat viimeistään 31.7.2023 saavat vielä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta on säädetty varhaiskasvatuslain
27 §:ssä.

Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsen varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. Työ on kasvatusta, opetusta ja moniammatillista
kasvatusyhteistyötä.
Varhaiskasvatuksen opettajaksi kouluttaudutaan yliopistossa. Varhaiskasvatuksen
opettajat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, johon sisältyvät varhais-
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kasvatukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja opintojen kesto on noin 3 vuotta.
Varhaiskasvatuksen opettaja voi erikoistua varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi suorittamalla varhaiskasvatuksen opettajan opintojen lisäksi erityisopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot tai suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan erityispedagogiikka.
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuudesta on säädetty varhaiskasvatuslain 26 §:ssä
ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuudesta lain 30 §:ssä.

Päiväkodin johtaja
Päiväkodin johtajalta edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuutta, riittävää johtamistaitoa sekä kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Ennen vuotta
2030 päiväkodin johtajana voi työskennellä myös ilman kasvatustieteen maisteritutkintoa.
Päiväkodin johtajan kelpoisuudesta on säädetty varhaiskasvatuslain 31 §:ssä.

3.1 Opintoihin hakeutuminen
Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen hakeudutaan yhteishaussa tai jatkuvalla haulla. Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja opiskelijan jo hankkima osaaminen on mahdollista tunnustaa. Opiskelijaksi suunnittelevan kannattaa ottaa yhteyttä koulutusta järjestävän ammatillisen oppilaitoksen
opinto-ohjaajaan.
Ammattikorkeakouluopintoihin haetaan yhteishaussa. Opiskelijaksi on usein myös
mahdollista hakea avoimen väylän kautta (usein erillishaku), jolloin opiskelijalta edellytetään opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Aiemmin työelämässä tai opinnoissa
hankittua osaamista on mahdollista katsoa hyväksi ammattikorkeakoulun linjaamilla periaatteilla. Opiskelijaksi aikovan kannattaa ottaa yhteyttä koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan.
Yliopisto-opintoihin haetaan yhteishaulla. Opiskelijaksi on usein myös mahdollista
hakea avoimen väylän kautta (usein erillishaku), jolloin opiskelijalta edellytetään määrättyjä opintoja avoimessa yliopistossa. Kasvatustieteen opintojen lisäksi myös muita aiemmin
suoritettuja korkeakoulututkintoja on mahdollista katsoa hyväksi soveltuvin osin yliopiston linjaamilla periaatteilla. Opiskelijaksi suunnittelevan kannattaa ottaa yhteyttä koulutusta järjestävän yliopiston opintoneuvontaan.

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas
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3.2 JHL:n ammatilliset opintopäivät
JHL järjestää varhaiskasvatuksen jäsenilleen ammatillisia opintopäiviä. Ammatilliset opintopäivät kannustavat oman ammattitaidon kehittämiseen ja laajentamiseen sekä kohottavat eri ammattialojen näkyvyyttä ja tiivistävät yhteistyötä eri alojen välillä. Kasvatuksen
ja ohjauksen ammatilliset opintopäivät tuovat yhteen varhaiskasvattajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Opintopäivien ohjelma sisältää yhteisen ohjelman lisäksi myös omat työpajansa varhaiskasvattajille.
Ammatilliset opintopäivät ovat ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Voit
sopia työnantajan kanssa koulutuksen liittämisestä osaamisen kehittämissuunnitelmaan.
Tutustu tulevien kasvatus- ja ohjausalan opintopäivien ohjelmiin ja hakuehtoihin liiton
verkkosivuilla: jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/ammatilliset-opintopaivat/

Lasten suusta, mitä on opiskelu?
• Aikuinen oppii jonkun työn.
• Että voi opiskella eri kieliä (ranska, saksa,
kiina, ruotsi, intia, venäjä, islanti...)
• Koulussa opiskellaan (matematiikkaa,
plus laskuja)
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4.Turvallinen lääkehoito
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut valtakunnallisen oppaan lääkehoitosuunnitelman tekemisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2016.
Oppaaseen on kirjoitettu myös osuus varhaiskasvatuksen lääkehoidon erityistilanteista.

Turvallinen lääkehoito
Pitkäaikassairaan lapsen hoidon koordinointi on terveydenhuollolla. Vanhempien, lääkärin
ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa sovitut asiat kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sovitaan myös kuka vastaan lapsen lääkehoidon toteutuksesta ja kuka on varahenkilö.
Lääkehoitosuunnitelmaan pitää myös kirjata miten toimitaan esim. perhepäivähoidossa kun perhepäivähoitaja on sairas tai vuosilomalla.
Työntekijä

Lääkkeen anto

Lastentarhanopettaja

Lääkärin lapselle määräämä luonnollista tietä annettava lääke (esim. suun kautta) tai ihon alle pistettävä
(esim. insuliini)

Perhepäivähoitaja

Lääkärin lapselle määräämä luonnollista tietä annettava lääke (esim. suun kautta) tai ihon alle pistettävä
(esim. insuliini)

Lääkehoidon koulutuksen
saanut esim. lähihoitaja

Toteuttaa lääkärin lapselle määräämän lääkehoidon

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas
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Päivähoidon allergiaohjeet
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivustolta löytyy lisätietoja niin ruoka-aine allergioista, astmasta ja kuin astmasta.
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/tietopaketit/allergiat/allerginen-lapsi-paivahoidossa

Infektioriskit
Sosiaali-ja terveysministeriö on julkaissut vuonna 2005 oppaan Infektioriskien vähentäminen päivähoidossa.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90759/Infektioriskin_vahentaminen_
paivahoidossa_fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lasinen lapsuus
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus sivustolta www.lasinenlapsuus.fi löytyy ladattavaa
materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

JHL:n eettisen ohjeet
JHL:n varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet löytyvät liiton ammattialasivuilta.
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ammatillinen verkosto on työstänyt nämä ohjeet.
https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/kasvatus-ja-ohjausala/varhaiskasvatukseneettiset-periaatteet/

Ruokailusuositukset
Varhaiskasvatukseen on saatu oma ruokailusuositus. Suosituksen löydät
Opetushallituksen sivuilta. Terveyttä ja iloa ruuasta - opas http://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 löytyvät myös Opetushallituksen sivuilta
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.
pdf
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5. Työsuhteen ehdot varhaiskasvatuksen
alueella
Palvelussuhteen perusasioiden tuntemus on osa työelämän kansalaistaitoja.
Ammatillisuus ja ammatillinen työote rakentuvat sille perustalle, että tunnet omat oikeutesi ja velvollisuutesi palvelussuhteessasi. Hyvin hoidetut palvelussuhdeasiat tukevat työn
tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Näin voimme keskittyä perustehtäväämme sekä työn
ja palvelun kehittämiseen.
Työpaikallasi sinua tukevat luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, joilta saat tietoa
ja tukea palvelussuhteen ehtoihin ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kunnassa JHL:n
jäsenenä sinulla on yhdistyksen luottamusmies apunasi. Yksityisen työnantajan palveluksessa näin ei aina ole, joten jos näitä henkilöstön edustajia ei ole työpaikallasi, kannattaa
keskustella heidän valinnastaan. Liitto on kuitenkin aina jäsenen tukena ja apuna.

Luottamusmies henkilöstön edustajana
Luottamusmies toimii henkilöstön edustajana. Hän on henkilö, joka toimii työpaikalla ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden edustajana palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Hän neuvottelee työnantajan kanssa, sopii palkoista ja muista työehdoista sekä välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies
huolehtii henkilöstön eduista silloin, kun työpaikalla tapahtuu suuria muutoksia esimerkiksi palvelujen tai työn uudelleen organisointia.
Luottamusmies tuntee työ- ja virkaehtosopimuksen ja työlainsäädännön koukerot.
Hänellä on paras ja ajankohtaisin tieto työpaikkasi asioista. Voit kysyä häneltä neuvoja tai
pyytää apua ongelmatilanteissa.
Luottamusmiehen valinta perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ammattiliiton jäsenet valitsevat hänet keskuudestaan. Osallistumalla oman yhdistyksesi toimintaan,
pääset vaikuttamaan ja saat tietoa palvelussuhteeseesi liittyvistä asioista.

Työ-, vai virkasuhde
Yksityisellä sektorilla palvelussuhteet ovat aina työsuhteita. Työsuhde on yksityisoikeudellinen palvelussuhde, josta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään työsopimuksella.
Työsopimuksen tekemisestä säädetään työsopimuslaissa.

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas
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Julkisella sektorilla palvelussuhteet voivat olla joko työsuhteita tai virkasuhteita.
Työsopimuslaki koskee myös julkisen sektorin työsopimuksia. Virkasuhteista säädetään
erikseen laeilla, laki kunnallisesta viranhaltijasta. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka perustuu nimitykseen tai viranhoitomääräykseen. Viran täyttäminen edellyttää yleensä julkista hakumenettelyä.
Kuntalain perusteella virkasuhteessa hoidetaan tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa kuntalaisten asioihin. Muut tehtävät ovat kunta-alalla työsopimussuhteisia.
Joskus kunnissa ja kuntayhtymissä muutetaan kuntalain perusteella virkoja toimiksi eli
työsuhteiksi. Muutoksessa noudatettavat periaatteet on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Siirtyminen kuntalain perusteella virkasuhteesta työsuhteeseen ei vaikuta palvelussuhteen ehtoihin. Työsopimuksessa on kuitenkin
hyvä olla maininta siitä, että siirtyminen työsuhteeseen tapahtuu kuntalain 89 §:n tarkoittamalla tavalla entisin palvelussuhteen ehdoin.
Jos henkilö siirtyy kuntien omistaman osakeyhtiön tai muun yksityisen työnantajan palvelukseen, virkasuhde muuttuu aina työsuhteeksi. Näitä muutoksia tapahtuu muun
muassa palvelurakenneuudistusten yhteydessä.
Työsuhteeseen siirtyminen ei vaikuta tehtävänimikkeeseen tai työtehtäviin. Myös sijoituspaikka säilyy ennallaan. Huolehdi myös siitä, että tehtäväkohtainen palkka merkitään
työsopimukseesi selvästi eriteltynä ja että kokemuslisät, määrävuosilisä ja muut mahdolliset lisät säilyvät.
Jos jokin uuden työsopimuksen mukainen palvelussuhteen ehto ei ole hyväksyttävissä,
työsopimusta ei ole pakko allekirjoittaa. Kunta tai kuntayhtymä voi kuitenkin yksipuolisella
päätöksellä muuttaa viranhaltijan työsuhteiseksi. Tähän päätökseen on mahdollista hakea
muutosta.
Tarkista työsopimus aina ennen kuin allekirjoitat sen. Mikäli jokin asia ei ole hyväksyttävissä tai olet siitä epävarma, kysy asiaa luottamusmieheltäsi.

Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen
Palvelussuhde on siis joko työ- tai virkasuhde. Näiden kahden palvelussuhteen ehdot
määräytyvät eri tavoin. Seuraavassa on lyhyt esittely näistä eroista.
Työsuhteen ehtojen määräytyminen
Työsuhteen ehdot määräytyvät kolmen eri lähteen perusteella:
1. työlainsäädäntö,
2. työehtosopimukset ja
3. työsopimus.
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Palvelussuhteen ehtoja määritellään laajasti työlainsäädännössä. Näitä lakeja ovat
mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, eläkelait. Lisäksi on noudatettava myös
työturvallisuuslakia sekä monia muita työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia säädöksiä.
Lisäksi on olemassa erikseen muun muassa nuoria työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä.
Kaikissa työlaeissa ja sopimuksissa säädetään sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työnantajan on pidettävä keskeinen työlainsäädäntö sekä
työ- ja virkaehtosopimukset sopivassa paikassa työntekijöiden nähtävillä.
Työehtosopimukset solmitaan valtakunnallisten työnantajia ja työntekijöitä edustavien työmarkkinajärjestöjen kesken sekä lisäksi paikallistasolla. Paikallisten sopimusten osapuolia ovat yleensä työnantaja ja työntekijöitä edustavat ammattijärjestöjen yhdistykset.
Työsopimuksen tekemisestä säädetään työsopimuslailla ja sen osapuolia ovat työnantaja ja Sinä – työntekijänä. Työsopimuksella ei voida sopia lakia ja työehtosopimusta
huonommista ehdoista. Suurin osa palvelussuhteen ehdoista löytyy yleensä työehtosopimuksesta.

Virkasuhteen ehtojen määräytyminen
Kuntien viroista säädetään erillisillä laeilla. Virkasuhteesta ei tehdä työsopimuksen kaltaista sopimusta, sillä virkaan nimittäminen perustuu työnantajan määräykseen tai nimitykseen.
Virkasuhteen ehdot määräytyvät virkaehtosopimuksen sekä tarkentavien virkaehtosopimuksien perusteella. Virkaehtosopimukset solmitaan pääsopijajärjestöjen välillä.
Oletko selvillä omista palvelussuhteen ehdoistasi?
Minkä työ- ja/tai virkaehtosopimuksen mukaan sinun palvelussuhteesi ehtosi määräytyvät? Jos olet epätietoinen, tarkista työpaikan luottamusmieheltä tai liitosta.
Jos sinulla on palvelusuhteeseesi liittyvä ongelma tai tarvitset tietoa, toimi näin:
• Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi ja selvitä asiaa hänen kanssaan.
Epätietoisuus poistuu kysymällä ja ongelmat on pyrittävä ratkaisemaan välittömästi.
• Jos asia ei selviä esimiehen kanssa tai teillä on palvelussuhteeseesi liittyvästä
asiasta erimielisyyttä, ota yhteyttä luottamusmieheen. Hän on työsuhde-etujesi valvoja työpaikallasi.
Useimmiten oikeat vastaukset löytyvät läheltä Sinua eli työpaikaltasi ja ongelmat ratkeavat parhaiten siellä, missä ne ovat syntyneetkin.
Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Omassa kodissa työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien työsuhteen
ehdot määräytyvät KVTES:n liitteen 12 mukaan.
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Valtiolla noudatetaan Valtion työ- ja virkaehtosopimusta.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurankuntien työntekijöihin noudatetaan Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES).
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Työehtosopimusta ovat velvollisia noudattamaan Hyvinvointialan liittoon järjestäytyneet työnantajat sekä yleissitovuuden perusteella myös järjestäytymättömät työnantajat, jotka tuottavat sosiaalipalveluja, kuten vanhusten ja vammaisten asumispalveluja, kotipalveluja, ensi- ja turvakotitoimintaa ja lasten päivähoitoa.
Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (AVAINTA) työehtosopimus
AVAINTA:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä ja säätiöissä, sekä muissa yhteisöissä tai säätiöissä.
Työehtosopimus ei ole yleissitova, joten se ei sido järjestäytymättömiä työnantajia,
vaan ainoastaan tämän työnantajayhdistyksen jäsenyhteisöjä.
Saat lisätietoa näistä ja muista työsuhteesi ehdoista työpaikkasi tai yhdistyksesi luottamusmieheltä ja liiton aluetoimistoista. Lisätietoja löydät myös liiton kotisivuilta
www.jhl.fi.

Työsopimus
Työsopimuksen perusasiat on jokaisen hyvä tuntea, mutta erityisen tärkeää tämä tieto on
työelämään astuville nuorille. Sopimus on tehtävä huolella. Itselle epäselvät asiat on syytä selvittää etukäteen. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on vielä hyvä varmistua,
että osapuolilla varmasti on yhteinen käsitys sovituista asioista. Näin vältytään erimielisyyksiltä, joiden selvittely jälkikäteen on usein hankalaa ja työlästä.
Työsopimuksen osapuolia ovat:
• työntekijä
• työnantaja
Työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan
alaisena. Työnantaja sitoutuu maksamaan työstä palkkaa. Nämä ovat osapuolten päävelvoitteet työsuhteessa. Näiden lisäksi työsopimuksessa on myös monia muita velvoitteita.
Varmista työnantajalta ennen työsopimuksen tekemistä, minkä työehtosopimuksen mukaan työehtosi määräytyvät.
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Ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen, varmista, että siitä ilmenevät ainakin seuraavat
asiat:
• toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus
• työnteon alkamisajankohta
• määräaikaisen työsopimuksen peruste (perusteltu syy)
• määräaikaisen työsopimuksen kesto
• noudatetaanko työsuhteen alussa koeaikaa
• työn tekopaikka tai selvitys siitä, miten työntekijä työskentelee eri kohteissa
• sovellettava työehtosopimus
• työstä maksettava palkka eriteltynä tehtäväkohtainen palkka ja
henkilökohtaiset ja muut lisät
• palkanmaksukausi ja -päivä
• säännöllinen työaika (tuntia/vrk, tuntia/viikko, tuntia/jakso)
• tarkista myös, minkä eläkejärjestelmän piiriin kuulut
Uutta työtä aloitettaessa siihen liittyy myös monia sellaisia odotuksia ja toiveita, joita ei
kirjata työsopimukseen. Tällaisia asioita voi olla sekä työnantajalla että työntekijällä ja
niistäkin on hyvä puhua jo työsopimusta tehtäessä. Näitä asioita ovat esimerkiksi perehdyttäminen, koulutusmahdollisuudet, uralla eteneminen sekä erilaiset työpaikan käytännöt ja pelisäännöt.

Kirjallinen työsopimus
Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisena. Työsopimukselle ei ole olemassa ehdotonta
määrämuotoa. Se voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Sähköinen työsopimus tarkoittaa sopimusta, joka on tehty joko sähköpostia tai telekopiota käyttäen.
Suullisessa sopimuksessa on omat riskinsä, siitä miten näyttää toteen sovitut asiat.
Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Jos yli
kuukauden jatkuva työsopimus on tehty suullisesti tai työn tekemisen keskeiset ehdot eivät ilmene työsopimuksesta, työnantajan on annettava niistä kirjallinen selvitys ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Kirjallisessa työsopimuksessa työnantaja
voi viitata työehtojen osalta työehtosopimukseen esim. KVTES. Sen on oltava työpaikalla
työntekijöiden nähtävillä.

Vakituinen ja määräaikainen työ
Työsopimus on voimassa toistaiseksi (vakinainen työsuhde), ellei sitä tehdä perustellusta syystä määräaikaiseksi. Syy määräaikaiselle työsopimukselle voi olla jokin työnantajan
toiminnasta tai tehtävästä johtuva perusteltu syy. Sellainen voi olla esimerkiksi sijaisuus,
harjoittelu, kertaluonteinen yksilöity työ tai projekti ja erityisen ammattitaidon tarve jo-
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takin tehtävää varten. Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi työntekijän omasta tahdosta.
Jos määräaikainen työntekijä otetaan toisen sijaiseksi, häntä ei tarvitse ottaa samoihin tehtäviin, vaan työnantaja voi järjestellä tehtäviä haluamallaan tavalla. Sijaisuuden
syyn ja keston on tällöinkin oltava yksilöitävissä niin, että perusteena on toisen henkilön
poissaolo.
Jos työsopimus on tehty määräaikaiseksi ilman perusteltua syytä tai on tehty toistuvia
määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteltua syytä, on tällaisia työsopimuksia pidettävä
toistaiseksi voimassa olevina.
Toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen) työsopimus on voimassa jatkuvana ja se päättyy jommankumman osapuolen irtisanomiseen. Määräaikainen työsopimus päättyy sopimuksessa ilmoitettuna päättymisajankohtana. Pääsäännön mukaan työnantaja tai työntekijä ei voi päättää määräaikaista työsuhdetta ennen määräajan päättymistä.

Työsuhteen koeaika
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimusta tehdessään koeajasta.
Työsopimussuhteisen koeaikaa koskevat määräykset tulevat suoraan Työsopimuslaista.
Viranhaltijan koeaikamääräys perustuu Kunnalliseen viranhaltijalakiin. Koeaika ei astu
voimaan automaattisesti, vaan siitä on nimenomaisesti sovittava työsopimusta tehtäessä.
Koeajan pituus voi pääsääntöisesti olla enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa
työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Tämä koskee niin viranhaltijaa kuin työsopimussuhteista. Tämän lisäksi, jos työsopimussuhteinen työntekijä on koeaikana ollut
työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää
koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä
kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä
ennen koeajan päättymistä.
Sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsopimuksen koeaikana ilman irtisanomisaikaa ja -perustetta. Työsuhteen purkamiselle on oltava kuitenkin asiallinen peruste.
Koeajan tarkoituksena on, että osapuolet voivat sen aikana varmistua siitä, että työsopimus vastaa sille asetettuja vaatimuksia.
Koeaika sijoittuu yleensä työsuhteen alkuun. Jos sama työnantaja ja työntekijä sopivat useita peräkkäisiä työsopimuksia samoista tehtävistä, koeaika sijoittuu ensimmäisen
työsopimuksen alkuun. Jos työtehtävät muuttuvat olennaisesti, saattaa koeaika tulla kysymykseen myös työsuhteen kestäessä. Jos sinulle tulee tällainen tilanne, selvitä koeajan
perusteita tarkemmin luottamusmiehen kanssa.
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Työsopimuksen päättyminen/irtisanominen
Irtisanomisajat määräytyvät alalla noudatettavan työehtosopimuksen perusteella. Ellei
alalla ole sitovaa työehtosopimusta, irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain perusteella. Irtisanomisajan pituus on sidottu palvelussuhteen kestoon.
Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun ajan päättyessä tai sovitun työn valmistuttua. Määräaikainen työsopimus sitoo osapuolia työsopimuksella sovitun ajan, elleivät työnantaja ja työntekijä ole erikseen sopineet irtisanomisehdosta. Pääsäännön mukaan työnantaja tai työntekijä ei voi päättää määräaikaista työsuhdetta ennen määräajan päättymistä
Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo voidaan sitoa kalenterin mukaiseen aikaan
tai tietyn työn suorittamiseen. Määräaika on esimerkiksi sijaisuuksissa sen henkilön poissaoloaika, jonka sijaisuutta hoidetaan. Määräaikainen työsopimus päättyy täten varsinaisen
työntekijän palattuaan työhön.
Joskus työsuhde voi jatkua niin sanotun sopimussuhteen hiljaisen pidennyksen johdosta. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden päättymisen jälkeen. Työsuhde muuttuu tällöin toistaiseksi voimassa olevaksi ja
päättyy vasta jommankumman osapuolen irtisanomiseen.

Työaika
Työntekijän työaikaa säätelee työaikalaki ja alan työehtosopimukset.
Yleistyöaika määritellään vuorokautisena ja viikoittaisena työaikana. Jaksotyöaika on
käytössä ympärivuorokauden toimivissa päiväkodeissa ja kunnallisessa omassa kodissa tehtävässä perhepäivähoidossa.
Valtakunnallisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa olevien työaikamääräysten lisäksi työajoista voi olla paikallisia sopimuksia. Tarkista työaikamääräykset luottamusmieheltäsi.

Työvuoroluettelo
Työvuoroluettelosta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta sekä
päivittäiset lepoajat. Se laaditaan kirjallisesti ja annetaan työntekijän tietoon viimeistään
viikkoa ennen tarkoitetun työvuorojakson alkamista. Tämän jälkeen listaa voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla
esimerkiksi toisen työntekijän äkillinen sairastuminen, siksi kunnes sijaisjärjestely on hoidettu.
Jaksotyössä työvuorot vaihtelevat ja työvuorolista laaditaan pääsääntöisesti samaksi
ajanjaksoksi kuin tasoittumisjärjestelmä. Jaksotyöaika voidaan järjestää siten, että työaika
tasoittuu säännölliseen työaikaan 2 – 3 viikon aikana ja vain poikkeustilanteissa 4 viikon
aikana.
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Lisä- ja ylityö
Työnantaja voi tarvittaessa antaa lisä- tai ylityömääräyksen. Lisä- ja ylityön edellytyksenä
on työaikalain mukaan työntekijän suostumus. Lisätyöhön suostumuksensa voi antaa työsopimuksella, mutta ylityön tekemiseen se on pääsääntöisesti annettava joka kerta erikseen. Jos kuitenkin työn järjestelyjen kannalta on tarpeen, ylityösuostumus voidaan antaa
lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan. Kunnallinen viranhaltija ei saa kieltäytyä lisä- ja ylityöstä,
jos sen tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä.
Lisätyötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi,
mutta joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyötä syntyy siis silloin, kun säännöllinen työaika on
ylityörajaa alempi. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka.
Ylityötä on se työaika, jota tehdään työantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella
säännöllisen työajan lisäksi niin, että ylityöraja ylittyy.
Korvauksena ylityöstä maksetaan työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset ylityökorvaukset
joko 50 %:lla tai 100 %:lla korotettu palkka. Mikäli ylityökorvaukset sovitaan annettavaksi vapaa-aikana, annetaan vapaa-aika vastaavalla tavalla korotettuna.
Tutustu oman sopimusalasi työaikamääräyksiin ja kysy epäselvissä tapauksissa luottamusmieheltä neuvoa. Selvitä jo ennen ylityön tekemistä esimiehesi kanssa, miten ylityö
sinulle korvataan.

Palkkaus
Eri työ- ja virkaehtosopimuksissa on erilaisia palkkausjärjestelmiä, palkanosia ja palkanosista käytettäviä käsitteitä.
JHL:n varhaiskasvatuksen ammattilaisia työskentelee kunnallisella ja yksityisillä sopimusaloilla, joilla on omat palkkausjärjestelmänsä.
Hyvä ja toimiva palkkausjärjestelmä:
• tukee organisaation päämääriä ja strategioita sekä auttaa organisaatiota
menestymään
• on osa johtamista
• edistää toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä
• palkan osat ovat loogisessa suhteessa toisiinsa
• motivoi
• huomioi kaikki henkilöstöryhmät
• palkan määräytymistä koskevat periaatteet ovat johdonmukaisia, tunnettuja
ja yhteisesti hyväksyttyjä
• täyttää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain periaatteet samapalkkaisuudesta
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Luottamusmies on paras edustajasi ja häneltä saat tietoa oman työnantajasi paikallisesta
palkkausjärjestelmästä. Saat tietoa myös liiton kotisivuilta www.jhl.fi.
Palkka koostuu useammasta palkanosasta, joita voivat olla
• tehtäväkohtainen palkanosa
• henkilökohtainen palkanosa (kokemuslisä, palvelulisä, henkilökohtainen lisä)
• tulososa (tulospalkka tai tulospalkkio)
• erilaiset lisät, kuten kannustuslisä, kielilisä, syrjäseutulisä jne.
Tehtäväkohtainen palkka
Työntekijän palkasta suurimman osa muodostava tehtäväkohtainen palkka määritellään
ensisijaisesti tehtävien vaativuuden perusteella. Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu
ajan tasalla olevaan tehtävänkuvaukseen, jossa kuvataan tehtävän tarkoitusta, olennaista
sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia.

Henkilökohtainen lisä
Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin
perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja –taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys.
Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun
yhteydessä.

Työkokemuslisä (vuosisidonnainen lisä, palvelulisä)
Työntekijän työkokemukseen tai palvelussuhteen keston perusteella maksettava lisä.

Tulospalkkio
Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Perusteita voivat olla esimerkiksi palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus, niiden vaikuttavuus asiakkaalle sekä palvelukyky.

Vuosiloma
Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja työpaikalla noudatettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Vuosilomalain mukaan täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kuukausi, jonka
aikana työntekijä on ollut työssä 14 työpäivää tai 35 tuntia. 14 työpäivän sääntö on ensisijainen. 35 tunnin sääntöä käytetään, mikäli työsopimuksen mukaan tehdään alle 14 työpäivää kuukaudessa, mutta kuitenkin vähintään 35 h kuukaudessa.
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Vuosilomalain mukaan työntekijä ansaitsee lomaa täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 2 arkipäivää, jos palvelussuhde on kestänyt alle vuoden ja 2,5 arkipäivää, mikäli
palvelussuhde on kestänyt yli vuoden.
Alalla noudatettavassa työehtosopimuksissa on sovittu paremmista vuosilomaetuuksista kuin vuosilomalaissa.
Lomanmääräytymisvuosi on 1.4 alkava ja 31.3 päättyvä ajanjakso. Lomakausi on 2.5
– 30. 9. välinen aika. Pääosa lomasta on annettava lomakautena. Vuosilomaa ei saa jakaa
kahta osaa useampaan erään ilman työntekijän suostumusta.
Työntekijällä on oikeus vuosilomansa ajalta varsinaiseen palkkansa. Työntekijällä on
oikeus virka- tai työsuhteen päättyessä lomakorvaukseen ansaitsemiltaan ja pitämättä jääneiltä vuosilomapäiviltä. Alalla noudatettavassa virka –ja työehtosopimuksissa on määräyksiä lomakorvauksen laskemisesta.
Lomarahan määräytymisperuste ja maksamisajankohta vaihtelevat sopimusaloittain.
Esimerkiksi yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES:n lomaraha on 50 % vuosiloma-ajan palkasta. Sen sijaan kuntien ja kuntayhtymien KVTES:n viranhaltija ja työntekijä
ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on
6 %, 5 % tai 4 % jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohden riippuen lomaoikeuden pituudesta. KVTES:ssa on määräaikainen lomanmääräytymisvuosia 2016-2017, 2017-2018 ja
2018-2019 koskeva sopimus lomarahan vähentämisestä. Näiltä lomanmääräytymisvuosilta
ansaitaan lomarahaa 4,2 %, 3,5 % tai 2,8 %. Lomanmääräytymisvuonna 2019-2020 palataan normaaleihin ansaintaprosentteihin.
Lomapalkan lisäystä maksetaan viranhaltijalle ja työntekijälle, jonka työaikaan kuuluu
säännöllisesti sunnuntai-, ilta- tai yötyötä. Palkkakuitissa se saattaa olla merkinnällä vuosilomalisä. Lomapalkan lisäys voi maksimissaan olla 35 %.

Lasten suusta, mikä on sopimus?
• Se sopimus pidetään eikä sitä saa rikkoa.
• Niinkuin Suomi ja Venäjä teki sopimuksen
ettei ne enää sodi.
• Sovitaan jotain.
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6.Työhyvinvointi
Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on pitää työntekijät työssä terveinä ja työkykyisinä aina vanhuuseläkeikään saakka. Tavoite on mahdollista saavuttaa, kun työtä tehdään
turvallisessa ja viihtyisässä työpaikassa, ja työntekijöiden työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä osaamisesta pidetään huolta. Myös omien voimavarojen vahvistaminen ja omaehtoinen ammattitaidon kehittäminen parantavat työntekijän työhyvinvointia. Tarvittaessa
työntekijän työtä voidaan ja kannattaa mukauttaa työkyvyn muuttuessa.

6.1 Työnantaja vastaa turvallisuudesta
Työ ei saa aiheuttaa työntekijöiden terveydelle haittaa tai sairastumisen vaaraa.
Työolosuhteiden, työvälineiden ja henkilökohtaisten suojainten tulee olla kunnossa ja
työntekijälle sopivat. Työnantajan turvallisuusvastuu jakautuu koko linjaorganisaatiolle
ylimmästä johdosta työnjohtotasolle saakka.
Työnantajan ja työntekijöiden on ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla yhteistoimin. Jos työssä ilmenee puutteita tai vaaratekijöitä, työntekijän on ilmoitettava niistä aina esimiehelleen. Esimiehen tulee tiedon saatuaan kertoa mihin toimenpiteisiin epäkohdan korjaamiseksi ryhdytään tai aiotaan ryhtyä.
Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa itselle tai muille työntekijöille, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Vakavasta vaarasta tai uhkatilanteesta tulee
aina ilmoittaa esimiehelle niin pian kuin mahdollista.

6.2 Hyvällä perehdytyksellä vältetään ongelmia
Työhön perehdyttäminen kuuluu esimiehen tehtäviin. Esimiehen tulee huolehtia, että
työntekijä perehdytetään ja opastetaan työpaikkaan ja uusiin tehtäviin. Myös turvalliseen
työskentelyyn tulee antaa ohjausta kuten kertoa turvallisista työtavoista, työhön liittyvistä vaaroista ja ensiapuvalmiudesta. Työntekijää on perehdytettävä myös pitkän poissaolon jälkeen sekä työtehtävien tai -menetelmien muuttuessa.
Uudelle työntekijälle tulee perehdytyksen yhteydessä kertoa myös työsuhteen ehdot
kuten koeajan merkitys, työajat, palkka, vuosiloman kertyminen ja maksaminen, toimintaohjeet sairaustapauksissa ja työterveyshuollon palvelut. Työsopimus, josta näkyvät keskeiset työnteosta sovitut asiat, on hyvä tehdä aina kirjallisesti.
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7.Työsuojelu työpaikalla on osa arkityötä
Työpaikan työsuojelutoiminnalla edistetään työturvallisuutta. Työpaikan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työoloja – ennaltaehkäistä ja korjata puutteita sekä
auttaa työhön liittyvien pulmien ratkaisemisessa.
Kun esimies ja työntekijät ratkovat työhön liittyviä pulmia työpaikalla, se on osa arkityötä, jota harvoin ajatellaan työsuojelutoimintana tai työturvallisuuden edistämisenä.
Kuitenkin työpaikalla oman henkilökunnan kanssa tehtävät suunnitelmat ja toimenpiteet
ovat ensisijainen tapa parantaa oman työn turvallisuutta ja viihtyvyyttä.
Työpaikan viikoittaiset/kuukausittain pidettävät työkokoukset ovat tärkeitä. Niissä
keskustellaan työn sujumisesta, työhön liittyvistä mahdollisista parannusehdotuksista ja
häiriöistä sekä keinoista niiden ratkaisemiseksi. Epäkohtien ohella on hyvä välillä pohtia
myös työssä voimaannuttavia asioita, ja muistaa myös työn ja työyhteisön toimivia ja hyviä puolia.
Kehityskeskustelut ovat hyvä tilaisuus keskustella työstä ja sen sujumisesta. Esimiehen
tehtävänä on viedä linjaorganisaatiossa eteenpäin kehityskeskusteluissa saatuja tietoja,
erityisesti työn kehittämiseen esitetyt parannusehdotukset, joita ei voida työpaikalla työyhteisön omin voimavaroin huolehtia kuntoon.

7.1 Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä
Työpaikan työsuojelutoiminnalla edistetään työturvallisuutta. Työpaikan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työoloja – ennaltaehkäistä ja korjata puutteita sekä
auttaa työhön liittyvien pulmien ratkaisemisessa.
Kun esimies ja työntekijät ratkovat työhön liittyviä pulmia työpaikalla, se on osa arkityötä, jota harvoin ajatellaan työsuojelutoimintana tai työturvallisuuden edistämisenä.
Kuitenkin työpaikalla oman henkilökunnan kanssa tehtävät suunnitelmat ja toimenpiteet
ovat ensisijainen tapa parantaa oman työn turvallisuutta ja viihtyvyyttä.
Työpaikan viikoittaiset/kuukausittain pidettävät työkokoukset ovat tärkeitä. Niissä
keskustellaan työn sujumisesta, työhön liittyvistä mahdollisista parannusehdotuksista ja
häiriöistä sekä keinoista niiden ratkaisemiseksi. Epäkohtien ohella on hyvä välillä pohtia
myös työssä voimaannuttavia asioita, ja muistaa myös työn ja työyhteisön toimivia ja hyviä puolia.
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7.1 Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä
Työntekijöiden edustaja työpaikalla on työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on auttaa, jos työntekijöillä on kysyttävää työpaikan työsuojeluun tai työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työntekijöiden tulee valita työsuojeluvaltuutettu aina, kun
työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Valtiolla, kunta- ja yksityisillä aloilla voi olla työsuojeluvaltuutetun lisäksi alan sopimuksen mukaisia tai muutoin sovitusti työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat työsuojeluvaltuutetun työn tukena, paikallisina työturvallisuuden
osaajina. Työnantajan puolelta työsuojelun yhteistoiminnasta vastaa työsuojelupäällikkö.
Hänen tehtävänään on myös avustaa esimiehiä työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa.
Yli 20 työntekijän työpaikalle on valittava työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin, joka suunnittelee ja tekee esityksiä työpaikan turvallisuuden parantamiseksi ja
huolehtii mm. riskien arvioinnin toteutumisesta työpaikalla. Työsuojelutoimikunta voi olla
myös yhdistettynä työpaikan yhteistoimintaorganisaatioon.

7.2 Työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö on tehty
työntekijän suojaksi
Työturvallisuuslaki on työelämän keskeinen laki. Siinä annetaan määräykset, miten työturvallisuus tulee työpaikoilla varmistaa, ja mitä asioita eri työtehtävissä tulee ottaa huomioon.
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta määrittelee
työsuojeluviranomaisten toimintaa sekä työpaikkojen oman työsuojelun yhteistoiminnan
järjestämistä. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat valtion viranomaisia,
jotka valvovat työpaikkojen turvallisuutta tarkastamalla työpaikkoja ja antamalla työntekijöille ja työnantajille neuvoja työsuojeluun liittyvissä asioissa.
Työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa täydentäviä säännöksiä löytyy lisäksi alakohtaisista työsuojelu- ym. sopimuksista. Työterveyshuoltolaki sisältää työterveyshuollon toimintaa koskevat määräykset.

7.3 Riskien arvioinnin avulla vaaroja poistetaan
järjestelmällisesti
Riskien arviointi on tehtävä jokaisessa työpaikassa, ja sen tekeminen on työnantajan vastuulla. Yleensä työ tehdään työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä. Riskien arvioin-
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nilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen kirjaamista ja niiden todennäköisyyksien ja vakavuuden eli riskien arvioimista. Kun työpaikan vaaratekijät on arvioitu,
tulee työpaikalla tehdä johtopäätökset eli päättää, milloin ja miten vaaroja poistetaan ja
vähennetään. Korjaustoimenpiteiden aikataulutus ja vastuuhenkilöiden määrittely helpottavat parannusten toteutuksen seurantaa. Jos kaikkia vaaroja ja haittoja ei voida kokonaan poistaa, työpaikalla tulee suunnitella, miten vaaraa minimoidaan.
Esimerkiksi huonon sisäilman parantamisen toimenpiteitä voivat olla paitsi rakenteellisten virheiden korjaaminen (esim. kosteus- ja homevauriot) myös ilman epäpuhtauksien
vähentäminen siivousta tehostamalla, lämpöolosuhteiden parantaminen (kylmyys, kuumuus, veto), ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja ilmanvaihtolaitteiden toimivuuden ja
säätöjen oikeellisuuden varmistaminen.

7.4 Varhaiskasvatusalan yleisimpiä vaaratekijöitä
1.
2.
3.

4.
5.

Fysikaaliset tekijät:
Veto, kylmyys, kuumuus, huono sisäilma, huono valaistus, melu
Kemialliset ja biologiset tekijät:
Pölyt ja kuidut, bakteerit ja virukset sekä homesienten itiöt
Työtapaturmia aiheuttavat tekijät:
Liukastumiset, kompastumiset, putoamiset, kaatumiset, viillot/ pistot,
puremat, iskut ja lyönnit
Fyysinen kuormitus:
Hankalat työasennot, nostot ja siirrot
Henkinen kuormitus:
Kiire, työn vaatimukset, yksintyöskentely, väkivallan uhka, häirintä ja
epäasiallinen kohtelu, ongelmat työilmapiirissä

7.5 Työn kuormittavuuteen puututtava ajoissa
Työstä aiheutuu aina kuormitusta, mutta jos kuormitus jatkuu pitkään eikä siitä ennätä
palautua, kuormitus muuttuu haitalliseksi. Kuormitustekijät voivat olla joko fyysisiä – esimerkiksi huono ergonomia – tai henkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyviä (psykososiaalisia) – esimerkiksi työn määrä ja työtahti työpaikalla. Kuormitustekijöiden ei tarvitse olla
yksittäisinä tekijöinä suuria, mutta kasaantuessaan niiden kokonaiskuorma voi olla suuri.
Kuormitukseen puuttuminen edellyttää kuormitusta aiheuttavien tekijöiden tunnistamista ja epäkohtiin puuttumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työ tulee suunni-
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tella työntekijän ominaisuuksia ja osaamista vastaavaksi. Tähän päästään työtä mukauttamalla, osaamista parantamalla, työjärjestelyin tai hankkimalla esimerkiksi apuvälineitä.
Työntekijän on keskusteltava kokemastaan haitallisesta kuormituksesta esimiehensä
kanssa. Myös esimies voi ottaa asian puheeksi. Mikäli keskustelu ei johda toimenpiteisiin ja
työntekijä kokee terveytensä vaarantuvan, tulee hänen seuraavaksi hakeutua työterveyshuoltoon asian selvittämiseksi. Työterveyshuolto voi tehdä työntekijän pyynnöstä kuormitusselvityksen, jonka perusteella työpaikalla on ryhdyttävä toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi.
Työn kuormittavuuden kokemiseen vaikuttaa myös työntekijän omat voimavarat. Jos
työntekijällä on mahdollisuus yhteistyössä esimiehensä kanssa organisoida työ niin, että
siitä saa enemmän voimaannuttavia asioita kuten onnistumisen kokemuksia, eivät voimavaroja kuluttavat asiat työssä tällöin ylikuormita työntekijää.

7.6 Ergonomian parantamiseen löytyy keinoja
Huono työergonomia ilmenee erilaisina tuki- ja liikuntaelimistön oireiluina kuten niskaja hartiasärkynä, selkäkipuna tai raajojen nivelten kipuoireina. Oireet voivat johtua väärin
mitoitetuista ja säädetyistä työvälineistä, tilanahtaudesta, toistuvista työliikkeistä, nostoista ja kiertoliikkeistä sekä väärin opituista työtavoista.
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpisteet on suunniteltava ja rakennettava mahdollisimman ergonomisesti. Myös olemassa olevien työpisteiden epäkohtiin pitää työpaikalla puuttua ja korjata ne kuntoon. Työpisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon vähimmäisvaatimuksina seuraavat asiat:
• Työntekijällä tulee olla riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus
vaihdella työasentoa (työpisteen ergonomia).
• Työpaikan ja työpisteiden valaistusten tulee olla asianmukaiset, ja taata riittävä
näkötarkkuus työn tekemisen kannalta.
• Työssä tarvittavien työvälineiden esim. näyttöpäätteet ja sähköiset ohjelmistot
ovat toimivat ja käytettävyydeltään helpottavat työn tekemistä.
• Työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein.
• Haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi,
milloin niitä ei voida keventää apuvälinein.
• Toistorasituksen aiheuttama haitta työntekijälle poistetaan, tai jollei se ole
mahdollista niin se pyritään tekemään mahdollisimman vähäiseksi.
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7.7 Melun haittoja vähennetään työympäristön parannuksilla
Melu aiheuttaa paitsi kuulovaurioita myös stressiä, virheitä ja tapaturmia, koska melussa
on vaikea kuulla ja ymmärtää puhetta ja varoitusääniä. Puhetyöläisille melusta aiheutuu
myös ääniongelmia. Äänen kestävyyteen vaikuttavat paitsi työ ja työympäristö myös yksilölliset tekijät.
Työpaikalla on syytä arvioida ääniergonomian nykytilannetta ja suunnitella toimenpiteitä sekä rakenteellisen ympäristön että yksilöllisten tekijöiden parantamiseksi.
Ympäristöön kohdistuvia ääniergonomiatoimenpiteitä:
• työpaikan melun vähentäminen
• työtilojen akustiikan parantaminen
• työilman pölyttömyydestä ja riittävästä kosteudesta huolehtiminen
• äänenvahvistuslaitteiden käyttäminen isoissa ryhmätilanteissa
Yksilötasolla huomioon otettavia seikkoja:
• äänenhuollon toteuttaminen
• äänenkäyttöasennoista huolehtiminen
• äänen säästäminen
• riittävä nesteiden juominen
• sairauksien hoitaminen
• asiantuntija-arvion mahdollistaminen
Äänenhuollon koulutus on hyvä ottaa osaksi ennakoivaa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaa. Esimerkiksi puheterapeutti tai foniatri voi antaa työpaikalla koulutusta
ja ohjausta oikeisiin tapoihin käyttää ja suojella omaa ääntään. Jos ennakoivat toimenpiteet eivät ole riittäviä tai oikea-aikaisia, työntekijällä on aina mahdollisuus kääntyä työterveyshuollon puoleen ääniongelmien hoitamiseksi.
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8. Epäasiallinen käyttäytyminen
työpaikoilla on kiellettyä
Työturvallisuuslaki kieltää epäasiallisen käyttäytymisen työpaikoilla. Työntekijän on noudatettava työssään huolellisuutta ja työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä, jotka
voivat koskea myös työkäyttäytymistä. Työntekijällä on myös velvollisuus ilmoittaa työnantajalle terveyttä vaarantavista asioista kuten epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kohtelusta. Työnantajan on puolestaan huolehdittava, että huono työkäyttäytyminen ei jatku.

Toimenpiteet epäasiallisen käyttäytymisen tilanteessa
Työntekijä
1. Ilmoita kiusaajalle selvästi, että koet hänen käytöksensä epäasialliseksi ja kehota
häntä lopettamaan.
2. Mikäli huomautus ei tehoa, pyydä työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai työkaveri avuksesi ja kerro kiusaajalle, että koet edelleen hänen käytöksensä epäasialliseksi. Kerro, että seuraavalla kerralla käännyt esimiehen puoleen.
3. Jos huono kohtelu jatkuu, ota yhteys lähimpään esimieheesi tai, mikäli esimies on
kiusaaja, hänen esimieheensä; työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen velvollisuus puuttua tilanteeseen heti tiedon saatuaan.
4. Jos esimies ei halua tai kykene hoitamaan tilannetta tai ei ryhdy toimenpiteisiin
tilanteen korjaamiseksi, siirtyy vastuu asioiden hoitamisesta seuraavaksi ylemmälle
esimiehelle.
• Voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen prosessin joka
vaiheessa. Kaikki kiusaamistilanteet on syytä kirjata muistiin asian myöhemmän käsittelyn
varalle. Tarvittaessa voit kääntyä aina myös työterveyshuollon puoleen.
• Voit tehdä ilmoituksen aluehallintovirastoon työsuojeluviranomaiselle, jos työnantaja ei ilmoituksestasi huolimatta puutu asiaan tai tilanne ei työpaikalla sovituista toimista huolimatta korjaannu. Myös työsuojeluvaltuutettu voi tarvittaessa olla yhteydessä
aluehallintovirastoon.

Työnantaja
Työnantajan tulee selvittää tilanne mahdollisimman ripeästi tiedon saatuaan osapuolten
kanssa ja huolehtia, että epäasiallinen kohtelu ei jatku. Työnantajalla on myös velvoite
seurata tilannetta neuvonpidon ja yhteisesti sovittujen toimenpiteiden jälkeen.
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9. Väkivallan uhka työpaikoilla
Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta.
Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan joutumista fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi
työssä. Se voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä väkivaltana, kuten tönimisenä, kiinnipitämisenä, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa
aseen käyttönä.
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10. Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto - Sinun liittosi!
JHL:n yli 200.000 jäsentä työskentelevät kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisellä
sektorilla. JHL on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n jäsenjärjestö. SAK:laisiin
liittoihin kuuluu yhteensä noin miljoona työntekijää.
Liitto yhdistää työssä olevat ja ammattiin opiskelijat, sillä myös opiskelijat voivat liittyä
täysivaltaisiksi jäseniksi. Opiskelijoilla on JHL:ssä oma yhdistys, Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat ry.
JHL neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksia sekä julkisella että yksityisillä hyvinvointialoilla. Sopimuksilla sovitaan muun muassa työsuhdeturvasta, palkasta, työajoista sekä
vuosiloma- ja sairauslomaoikeuksista.

Tiedotus
JHL:n Motiivi-lehti tulee kaikille jäsenille. Motiivi-lehti ilmestyy myös verkkojulkaisuna. Jokaisessa lehdessä käsitellään myös ammatillisia asioita. Liiton kotisivuilla www.jhl.
fi on jäsenille oma Jäsenpalvelu 24h. Sivuilla on alakohtaista tietoa, ajankohtaisia uutisia,
mahdollisuus vuorovaikutukseen esimerkiksi keskustelupalstoilla ja vastaamalla kyselyihin.
Liittosi JHL löytyy myös facebookista, twitteristä ja instagramista.

Koulutus
JHL:n koulutus on tarkoitettu kaikille jäsenille. Liitto kouluttaa sekä luottamustehtäviin
että ammattiin liittyvissä asioissa. Ammatillisia opintopäiviä on vuosittain useita ja ne pidetään joko alueilla tai JHL- opistolla. Myös yhdistykset järjestävät jäsenilleen sekä järjestötyöhön että ammattiin liittyvää koulutusta.
Yhteistyössä valtakunnallisten ammatillisten verkostojen kanssa tuotamme ammattialaoppaita ja muuta opintomateriaalia.
Ammatilliset opintopäivät ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta osallistua kurssille työnantajan kustantamana. Ota asia esiin koulutussuunnitelmia tehtäessä.

Ammatilliset asiat edunvalvonnassa
JHL:n jäsenet ovat julkisen sektorin ja yksityisen hyvinvointipalvelujen ammattilaisia ja
ammattilaisiksi opiskelevia laajasti eri aloilta.
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Moniammatillisuus on liittomme rikkaus ja haaste. Monet työelämän kysymykset ovat
työpaikoilla yhteisiä ammatista riippumatta ja palveluja tuotetaan moniammatillisissa tiimeissä, mutta eri aloilla on myös omat erityiskysymyksensä. Ammattialatoiminnan tarkoituksena on paneutua edunvalvonnan lisäksi erityiskysymyksiin ja edistää ammattilaisten
osallistumista työpaikkansa yhteistoimintaan.
Työ ja palvelutuotanto ovat monien kotimaisten ja kansainvälisten haasteiden edessä. Näitä ovat muun muassa palvelurakenteiden muutokset, tuloksellisuus- ja tuottavuusvaatimukset, palvelujen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen sekä verkostoituminen ja nopea
tietoyhteiskuntakehitys. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, että myös ammattitaitovaatimukset
muuttuvat ja meillä on jatkuva tarve ammatillisen osaamisen päivittämiseen.

JHL:n tavoitteena on, että
- ammattialojen erityiskysymykset tulevat huomioiduksi työ- ja virkaehtosopimusten
sekä työhön ja ammattiin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä ja muussa edunvalvonnassa.
- ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeita ja jäsenillämme on mahdollisuus
ammatilliseen kehittymiseen ja koulutukseen osallistumiseen
- ammattilaiset voivat käyttää työssä laajasti osaamistaan osallistumalla työnsä, työyhteisönsä ja palvelujen kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa
- sopimusten sisältöjä kehitetään niin, että ammattityössä maksetaan oikeudenmukainen ja tehtävien vaativuutta vastaava palkka.

JHL:n ammattiala toiminta
Ammatillinen toiminta on tarkoitettu sekä työssä oleville että ammattiin opiskeleville jäsenille. Sen tarkoituksena on vahvistaa ammatillista identiteettiä, kannustaa jäseniämme
huolehtimaan ammatillisesta osaamisestaan, käyttämään ammattitaitoaan työssä ja tukea vastuunkantoon palvelusuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
JHL:n ammattialatoiminta on jaettu kuuteen suurempaan kokonaisuuteen ja yhtenä
niistä on kasvatus- ja ohjausala. Lisätietoa löytyy liiton kotisivuilta.

Valtakunnalliset ammatilliset verkostot
JHL kokoaa eri alojen ammattilaisia yhteistoimintaan ammatillisissa verkostoissa. Liitossa
on ammatillisia verkostoja, joiden tukena toimii sähköinen viestintä. Vuoden 2019 alusta
aloittavat uudet valtakunnalliset ammatilliset verkostot.
Verkostoissa käsitellään ammattialojen erityiskysymyksiä, tehdään esityksiä ja ehdotuksia koulutuksen ja muun ammatillisen edunvalvonnan sisältöihin sekä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ammattialojen ajankohtaisista kysymyksistä. Verkostot kanavoivat tie-
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donkulkua ja jäsenet osallistuvat asiantuntijoina myös liiton julkaisujen tuottamiseen.
Verkostoissa kohtaavat pitkänlinjan vankat ammattilaiset ja alan nuoret osaajat. Lisätietoa
ammatillisista verkostoista ja ammattialan erityiskysymyksistä löydät www.jhl.fi Voit samalla tutustua liiton jäsenetuihin, koulutukseen ja toimintaan. Kotisivuilla voit myös ilmoittautua koulutukseen.

Käy tarkistamassa jäsentietosi!
Onko tehtävänimikkeesi ja muut tiedot oikein? Jäsentietosi voit tarkistaa ja korjata jäsenpalvelu 24h:n kautta. Jäsenpalveluun pääseminen edellyttää kirjautumista etusivulla.

Onnea valmistuvalle!
JHL jakaa kaikille valmistuville ammattimerkit. Koulutiedottajat tai yhdistysten edustajat jakavat merkit valmistumisjuhlassa. Kysy lisätietoja oman alueesi aluetoimistosta. Voit
myös kysyä opiskelijaryhmälle tarkoitettua stipendiä lähimmästä aluetoimistosta.
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11. JHL:n jäsenedut
Edunvalvontaa ja sopimusturvaa
JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa ja solmii työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla.

Tukea luottamusmieheltä
Luottamusmies on paikallinen asiantuntija, joka neuvoo ja tukee sinua työsuhdeasioissa
sekä työsuhdekiistoissa.

Työttömyysturva
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa on aloittanut toimintansa 1.1.2006 ja se
on maan suurimpiin kuuluva toimialakohtainen työttömyyskassa. Kassa tarjoaa jäsenilleen ajanmukaiset palvelut ja jäsenedut, kokonaan sähköisen asiakirjahallinnon ja joustavan etuuksien maksatuksen. Työttömyysturvan perusopas löytyy myös työttömyyskassan
sivulta. Nopeimmin saat työttömyyshakemuksesi perille käyttämällä eWertti Nettikassaa.

Oikeusapua maksutta
Voit hakea yhdistyksesi kautta liittomme lakimiehiltä maksutonta oikeusapua työsuhdeasioissa sekä työ- ja virkaehtoasioissa.

Edullista koulutusta
JHL tarjoaa jäsenilleen paitsi edunvalvonta- ja järjestökoulutusta, myös ammatillista koulutusta opintopäivien muodossa. Koulutusta järjestetään sekä liiton omalla JHL-opistolla
Helsingissä että alueellisina tilaisuuksina.

Lomatukea ja jäsenalennuksia
Saat alennuksia ja tukea lomailuun. JHL:llä on Holiday Club Resorts Oy:n lomaosakkeita,
jotka ovat jäsenistön käytössä. Liitto järjestää jäsenilleen tuettuja ja ohjattuja lomaviikkoja.

Oman alan tietoa suoraan kotiisi
Saat Motiivi-lehden kotiisi 8 kertaa vuodessa. Lehteä voi lukea verkossa motiivilehti.fi.
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Liiton nettisivut www.jhl.fi
Jäsenpalvelu 24h, joka on tarkoitettu vain liiton jäsenille. Jäsenpalvelu 24h:ssa jäsenet
voivat mm. päivittää omia tietojaan, ilmoittautua koulutuksiin ja hakea lisätietoja vaikka
ammatillisiin asioihin.

Jäsenkortin ja taskukalenterin
Saat joka vuosi monipuolisen kalenterin ja joka toinen vuosi jäsenkortin, joka on samalla
vakuutuskorttisi.

Jäsenvakuutus
Liitto kustantaa jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän invaliditeetin varalle. Matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat
liiton jäsenet ja jäsenen mukana matkustavat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet. Lisätietoa
www.turva.fi/jhl

Virkistystä ja yhdessäoloa
Voit osallistua paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuorille on omia
tapahtumia ja toimintaa.

Yhdistyksen toiminta
Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksensä järjestämään toimintaan.

Veroetu
Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Alennusta polttoaineista
JHL:n jäsenkortilla saat Teboililta käteisostoista alennusta. Lisäksi saat alennusta mm. voiteluaineista, pesuista ja nestekaasusta.
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12. Hyvää palvelua kaikkialla Suomessa
Käytettävissä on 10 täyden palvelun aluetoimistoa ympäri maata. www.jhl.fi
Helpoimmin liittyminen käy kun tiedustelet työtoveriltasi tai www.jhl.fi/liity .Voit
myös kysyä kuka toimii työyhteisössäsi JHL:n luottamusmiehenä.
Luottamusmieheltä saat liittymislomakkeen ja valtakirjan jäsenmaksua varten. Palauta
lomake täytettynä luottamusmiehelle. Yhdistyksen hallitus hyväksyy sinut jäseneksi ja
huolehtii, että jäsenmaksun perintäsopimus menee työnantajalle. Tämän jälkeen saat liitolta jäsenkortin ja liiton lehden sekä muut edut ovat käytössäsi.
Voit myös soittaa JHL:n jäsenyksikön valtakunnalliseen puhelinnumeroon
p. 010 7703430 . Puhelinpalvelu ma - to klo 9.00 - 15.00. Sieltä saat tietää sinulle sopivan
JHL:n yhdistyksen ja yhdyshenkilön. Lisätietoja saat myös aluetoimistoista.

JHL:n aluetoimistot
JHL aluetoimistojen osoitteet
KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
puh. 010 7703 550
LAPIN ALUETOIMISTO
Rovakatu 20-22 A, 96200 Rovaniemi
puh. 010 7703 600
OULUN SEUDUN ALUETOIMISTO
Oulun toimisto
Mäkelininkatu 31, 90100 Oulu
puh. 010 7703 610
SISÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 10, 33100 Tampere
puh. 010 7703 620
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POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Vaasanpuistikko 17, 7 kerros , 65100 Vaasa
puh. 010 7703 640
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Joensuun toimisto
Yläsatamakatu 7 B 13, 80100 Joensuu
puh. 010 7703 650
Kuopion toimisto
Puistokatu 6, 70110 Kuopio
puh. 010 7703 650
ETELÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Sörnäisten rantatie 23
00500 Helsinki
puh.010 770 340
SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Isolinnankatu 24, 5. krs, 28100 Pori
puh. 010 7703 670
VARSINAIS SUOMEN ALUETOIMISTO
Puistokatu 6A, 20100 Turku
puh. 010 7703 700

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO
JHL:N KESKUSTOIMISTO
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki
vaihde: 010 77031
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JHL:n varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet
Eettisten periaatteiden lähtökohtana on lapsen oikeuksien, ihmisten ja
ympäristön kunnioittaminen sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien
toiminnan tukeminen.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnioitan ja kohtelen lasta, perhettä ja työkavereitani oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, uskonnosta, alkuperästä,
iästä, kyvyistä tai mielipiteistä.
Lapsella on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon, kasvatukseen ja
opetukseen joka päivä.
Tuen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa sekä
autan lasta löytämään oman paikkansa turvallisessa kasvatusyhteisössä.
Kohtaan lapsen olemalla aidosti läsnä.
Kunnioitan lapsen itsemääräämisoikeutta ja valintoja ottaen huomioon
lapsen iän ja kehitystason.
Edistän hyvää työilmapiiriä toimien työssäni ammatillisesti arvostaen
sekä omaa että muiden osaamista.
Kehitän ammatillista osaamistani ja työtapojani.
Arvioin omaa työtäni ja osallistun sen kehittämiseen.
Tiedostan omat rajani ja toimintamahdollisuuteni sekä vastaan omista
työtehtävistäni ja työtä koskevista valinnoista.
Toimin luottamuksellisesti, muistaen vaitiolovelvollisuuden.
Huolehdin omasta hyvinvoinnistani ja jaksamisestani.
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