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PÖYTÄKIRJA SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTA-
MISESTA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEEN AVUSTAJATOIMINTAAN  
 
 
Allekirjoittaneet järjestöt toteavat, että yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimusta tulee soveltaa, kun yritys, järjestö, säätiö tai vastaava organisaatio 
tuottaa vammaispalvelulain mukaisia vammaisen henkilökohtaisia avustajapalveluita.  
 
Tällä pöytäkirjalla halutaan selkeyttää TES:n keskeisten työaikamääräysten 
soveltamista ja mahdollistetaan poikkeuksellisen pitkistä työvuoroista sopiminen.   
 
Työaikamuoto 
 
Henkilökohtaiseen avustajatoimintaan voidaan työn luonteen perusteella soveltaa 
TES:n 6 § 4 kohdan mukaista jaksotyöaikaa.  
 
Työvuoroluettelon käyttö 
 
Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka saatetaan 
avustajan tietoon vähintään viikkoa ennen luettelon alkua.  
 
Mikäli avustajan työajan on sovittu vaihtelevan työtilanteen mukaan, merkitään 
työvuoroluetteloon ne työvuorot, jotka ovat tiedossa luettelon laadintahetkellä. 
Tämän jälkeen voidaan sopia lisätyövuoroista. Työsopimuslain 2 luvun 5 §:n 
mukaan, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville 
työntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä  
osa-aikatyöntekijöille. 
 
Tasoittumisjakson pituus on yksi työvuoroluettelo, eli 3 – 6 viikkoa, ellei TES;n 6 § 9 
kohdan mukaan paikallisesti ole sovittu usean työvuoroluettelon mittaisesta 
tasoittumisjaksosta. Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että työvuoroluettelot 
laaditaan joko 3 tai 6 viikoksi. 
 
Työajaksi lukeminen 
 
Koko se aika, jonka avustaja on työvuoroluettelon tai luettelon valmistumisen jälkeen 
sovittujen työvuorojen mukaisesti velvollinen olemaan avustettavan kanssa, luetaan 
työajaksi. TES:n 6 § 17 kohdan mukaisissa retki-, leiri- ja matkustustilanteissa ja 
vastaavissa olosuhteissa voidaan kuitenkin soveltaa kyseisen kohdan mukaisia 
sopimismahdollisuuksia.  
 
Työvuoron muutos tai peruutus 
 
Mikäli työvuoroluetteloon suunniteltua työvuoroa ei voida toteuttaa ennalta 
arvaamattomasta syystä (esim. asiakkaan siirtäessä tai peruessa suunnitellun 
vuoron) tulee työvuorolistan muutoksesta pyrkiä sopimaan avustajan kanssa TES:n 
6 § 7. kohdan mukaisesti. Ellei muutoksesta onnistuta sopimaan, voi työnantaja 
määrätä työvuorolistan muutoksesta ko. kohdan mukaisesti.  
 



2 
 

Mikäli muutos tai vuoron peruminen tapahtuu työnantajan määräyksen perusteella, 
on avustaja oikeutettu saamaan peruspalkkansa vähintään suunnitellun 
työvuorolistan mukaisilta tunneilta. Tuntikohtaiset lisät (ilta-, yö-, lauantai- ja 
sunnuntailisä) maksetaan tehtyjen tuntien ajankohtien perusteella. 
 
Poikkeuksellisen pitkistä työvuoroista sopiminen 
 
Vammaisten henkilökohtaiseen avustustoimintaan liittyy tilanteita, joissa TES:n 
työaikamääräysten tarkka noudattaminen vaikeuttaisi olennaisesti avustustoiminnan 
tarkoituksenmukaista järjestämistä.  
 
Pidempikestoisiin avustustarvetilanteisiin liittyen avustaja ja hänen työnantajansa 
voivat sopia poikkeusjärjestelyistä työaikoihin. Tavoitteena tulee olla 
sopimusjärjestely, jota voidaan pitää sekä avustettavan että avustajan kannalta 
kohtuullisena. Poikkeus voi olla seuraava: 
 

Työvuoron pituudesta voidaan sopia TES:n 6 §:stä poiketen, kunhan sään-
nöllinen työaika tasoittuu TES:n mukaiseksi sovelletulla tasoittumisjaksolla. 
 

Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että sopimus poikkeuksellisen pitkistä 
työvuoroista lähetetään tiedoksi niille työehtosopimusosapuolille, joiden jäseniä 
sopimus koskee. Liitot seuraavat tilannetta ja antavat tarvittaessa soveltamisohjeita.  
 
Tämän pöytäkirjan voimaantulo 
 
Tämä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta täydentävä liitepöytäkirja 
tulee voimaan sen allekirjoituspäivämäärästä ja on siitä eteenpäin voimassa kuten 
työehtosopimus. 
 
 
Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 2016 
 
 
SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry 
 
TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry 
 
JHL - JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO ry 
 
SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETTUJEN AMMATTIJÄRJESTÖ TALENTIA ry 
 
JYTY – PARDIA – STHL NEUVOTTELUJÄRJESTÖ ry 
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