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Vastaus kuntalaisaloitteeseen 
Kuntalaisaloite on saapunut Kuntalaisaloite.fi-palvelusta vastattavaksi 9.2.2022 

Aloitteentekijä Pirkko Rannikko esittää aloitteessaan, että varhaiskasvatuksen opettajien sak-aika otetaan 
suurennuslasin alle ihan valtakunnallisesti, erityisesti Salossa.  
 Lisäksi Rannikko ehdottaa, että opettajat ottavat sak-aikansa joka päivä sinä aikana, kun lapset nukkuvat 
eli käytännössä klo 12.00-13.30 tai 14.00.Tuolloin ryhmässä on vielä yleensä kolmas työntekijä. 

Myös hoitajille pitää antaa kerran viikossa tunti-puolitoista aikaa suunnitella, kerätä materiaalia, tehdä 
tietokonehommia yms. Hoitajat vetävät toimintaa ja käyvät vasukeskusteluja yms siinä missä opettajatkin.  
 

Työantaja noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksia sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuslainsäädäntöä 
(varhaiskasvatuslaki 540/2018, perusopetuslaki 628 /1998) ja esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita 2016 

 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa vastaa 
henkilö, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (varhaiskasvatuslaki § 23).  

Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamääräykset  

Virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu työaikaa koskevista erityismääräyksistä, joilla halutaan turvata 
opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, arviointi -ja kehittämistyöaika eli ns. sak-työaika. 

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö on lapsiryhmän ulkopuolista työtä. Varhaiskasvatuksen suunnittelu, 
toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen kuuluvat päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtäviin. 

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa myös moniammatillisen tiimityön johtamisesta sekä sen 
kehittämisestä, dokumentoinnista ja arvioinnista. Näille kaikille tehtäville pitää antaa riittävästi aikaa. Kaikki 
työtehtävät pitää ehtiä tehdä työaikana. Pedagogisen suunnittelun sekä arviointi- ja kehittämistehtävien 
määrä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden myötä selkeästi lisääntynyt. 

Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja 
tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen 
opettajalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet). 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta päiväkodeissa vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi 
kelpoinen henkilö. (Varhaiskasvatuslaki)  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja 
tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä 
useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät. (Varhaiskasvatuslaki). 



Lapsen tuen aikaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen 
opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet) 

Työaikaa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyölle  

Työaikamääräysten mukaisesti päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen 
erityisopettajien viikkotyöaika on 38 tuntia 45 minuuttia. Työvuoroluetteloa suunniteltaessa pitää varata 
kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuvaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja 
kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Päiväkodin johtaja vastaa työaikasuunnittelusta. Hyvällä 
suunnittelulla johtaja varmistaa päiväkodin toiminnan ja sak-työajan toteutumisen. 

Opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön kuuluu muun muassa:  

  lapsiryhmän varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä  
  oppimisympäristön suunnittelua, arviointia ja kehittämistä  
  lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimista sekä huoltajien tapaamisiin 

valmistautumista  
  lasten suunnitelmien arviointia ja kehittämistä suhteessa toteutettuun varhaiskasvatustoimintaan  
 omien ja työyhteisön pedagogisten valintojen jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Näihin 

lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin tulee varata noin 13 % työajasta (sak-työaikaa), joka on noin 5 
tuntia viikossa. Osa työajasta voidaan tehdä esimiehen ohjeen mukaan työpaikan ulkopuolella. 
Tämän lisäksi on varattava kulloinkin riittävä työaika lasten vanhempien tapaamisiin, 
moniammatilliseen tiimityöhön sekä asiantuntijayhteistyöhön 

KT Kuntatyönantajat on antanut ohjeen 20.4.2018 varhaiskasvatuksen opettajien työaikaan liittyviin 
erityismääräyksiin. Salossa noudatetaan edellä mainittuja ohjeita. 

Nykyiseen voimassaolevaan työehtosopimukseen ei ole kirjattuna varhaiskasvatuksen hoitajien 
suunnitteluaikaa. 

 

 

Salossa 18.2.2022 

Anna Karlsson 

varhaiskasvatusjohtaja 

Salon kaupunki 

 

 


