
   
 
Hyvinvointiala HALIn ja Opetusalan Ammattijärjestön välinen  
 

LIITYNTÄPÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN 
TYÖEHTOSOPIMUKSEEN  

 
 
1 § Soveltamisala  
 
Tässä sopimuksessa on sovittu palvelussuhteen ehdoista Hyvinvointiala 
HALIn jäsentyönantajien palveluksessa olevissa yksityisissä päiväkodeissa 
työskentelevien kelpoisuusehdot täyttävien päiväkodin johtajien, 
varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien osalta.  
 
2 § Työsuhteen ehdot  
 
Edellä mainittuihin työntekijöihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimusta seuraavin tarkennuksin.  
 
3 § Työajan suunnittelu päiväkodeissa  
 
Edellä tarkoitetun kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän työajasta (38 tuntia 
20 minuuttia/vk) käytetään riittävä aika asianomaisen päiväkodin ohjeiden 
mukaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön 
suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen, vanhempainiltoihin, vanhempien 
tapaamisiin, toiminnan yhteiseen suunnitteluun, toiminnan muuhun 
suunnitteluun ja valmisteluun sekä kotikäynteihin.  
 
Yleisesti on katsottu, että noin 13 prosenttia 1 §:n tarkoittaman opetus- ja 
kasvatushenkilöstön työajasta kuluu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä 
esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen, mikä otetaan 
huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa päiväkodissa suunniteltaessa.  
 
Tätä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä toteutetaan päiväkodin ohjeiden 
mukaisesti 1 §:ssä tarkoitetun kasvatushenkilön yksilötyönä sekä osaltaan 
tiimi- ja asiantuntijayhteistyönä varhaiskasvatuslainsäädäntö ja 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet huomioiden. 
 



Osa työajasta voidaan käyttää esimiehen tarkempien ohjeiden mukaan 
työpaikan ulkopuolella. 
  
Lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvalla päiväkodin johtajalla 
tulee työajan käytön suunnittelussa huomioida päiväkodin johtamiseen ja 
esimiestyöhön tarvittava aika.  
 
Ylityöksi luettava työ on tehtävä pääsääntöisesti työpaikalla, siihen käytetty 
aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti selvitettävä ja ylityöhön on oltava 
työnantajan määräys.  
 
 
4 § Ylimääräiset vapaapäivät 
 
Kelpoisuusehdot täyttävälle päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen 
opettajan tai erityisopettajan tehtävissä toimivalle, jonka vuosilomaoikeus ei 
ylitä työehtosopimuksen mukaista vuosilomaoikeutta, annetaan vuosittain 
yksi ylimääräinen vapaapäivä kutakin sellaista kahta lomanmääräytymiskuu 
kautta kohti, johon sisältyy vähintään 14 työssäolo- tai vuosilomapäivää. Yli-
määräisiä vapaapäiviä annetaan kuitenkin enintään viisi vuosittain. 
 
Ylimääräisten vapaapäivien vuoden ansaintajakson alkamisajankohdan 
määrittelee työnantaja. Ansaintajaksona voidaan pitää joko toimintavuotta 
1.8.-31.7., lomanmääräytymisvuotta 1.4.-31.3. tai kalenterivuotta.  
 
Tärkeää on, että samaa ansaintajaksoa noudatetaan kaikkiin työntekijöihin. 
Työntekijälle, joka ansaintajakson loppuun mennessä on  
ollut asianomaisessa tehtävässä vähintään vuoden, annetaan viisi 
ylimääräistä vapaapäivää.  
 
Muut työstä poissaolot kuin vuosiloma eivät ole työssäolopäivien veroisia 
päiviä em. vapaapäiväoikeutta laskettaessa.  
 

Esimerkki: Jos työntekijä on alkanut hoitaa tehtävää edellisenä 
kalenterivuonna 1.12. lukien, hän on 30.6. mennessä ansainnut 
kolme sopimuksessa tarkoitettua ylimääräistä vapaapäivää. 
Vapaita voi antaa heti kun ne on ansainnut.  

 
Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle 
samassa suhteessa kuin hänen työaikansa on säännöllisestä täydestä 
työajasta. Osa-aikaiselle työntekijälle kertyneet TES-päivät pyöristetään 
pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen päivään. Ennalta 
työvuoroluetteloon vapaapäiviä merkittäessä säännöllinen työaika lyhenee 



jokaista TES-päivää kohden 7t 40min. Työvuoroluettelon laadinnan jälkeen 
sovittavissa vapaapäivissä työaika lyhenee vapaapäivälle merkityn työajan 
mukaisesti. 
 
Ylimääräisten vapaapäivien antamisajankohdasta päättää työnantaja, 
yleensä työntekijän tekemän esityksen perusteella. Työnantajan tulee 
kuitenkin huolehtia siitä, että vapaat tulevat annetuksi.  Toistaiseksi voimassa 
olevissa palvelussuhteissa vapaa annetaan yleensä ansaintajakson jälkeen. 
 
Mikäli vapaapäiviä annetaan ennen jakson päättymistä, niitä voidaan antaa 
enintään siihen saakka ansaittu määrä. Vapaapäivät voidaan työnantajan 
harkinnan mukaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Saamatta 
jääneistä vapaapäivistä ei makseta rahakorvausta. Jos vapaapäivät jäävät 
esimerkiksi työsuhteen päättymisen johdosta antamatta, työntekijällä ei ole 
oikeutta rahakorvaukseen.  
 
5 § OAJ:n luottamusmiehen valintaoikeus päiväkodeissa 
 
OAJ:n jäsenillä on oikeus valita luottamusmies TES:n 
luottamusmiessopimuksen mukaisin oikeuksin ja velvollisuuksin 
edustamiensa tämän liityntäpöytäkirjan soveltamisalan mukaisten opetus- ja 
kasvatushenkilöiden edustamiseksi yksityisissä päiväkodeissa. Tämä oikeus 
ei vähennä TES:n varsinaisten allekirjoittajajärjestöjen oikeutta 
luottamusmiesten valintaan päiväkodeissa TES:n luottamusmiessopimuksen 
mukaisesti. 
 
6 § Työryhmä 
 
HALIn ja OAJ:n välinen työryhmä selvittää sopimuskauden aikana, 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä, kunta-alan 
varhaiskasvatuksenopettajien TES-toimialan siirron mahdollisia vaikutuksia 
varhaiskasvatuksenopettajien työsuhteen ehtoihin ja niiden 
toteutusaikataulua.  
 
Selvitystyön valmistuttua neuvotellaan kunta-alalla tapahtuvien muutosten 
mahdollisista vaikutuksista yksityisen sosiaalipalvelualan 
varhaiskasvatuksenopettajia koskevan seuraavan TES-kauden 
liityntäpöytäkirjan sisältöön. 
 
7 § Työrauhavelvoite 
 
Kaikki työtaistelutoimenpiteet, jotka kohdistuvat tähän sopimukseen 
kokonaisuudessaan tai johonkin sen määräykseen, ovat kielletyt.  



 
 
 
 
8 § Voimassaolo  
 
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa 1.5.2022 ja määräytyy yksityisen 
sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti.  
 
Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2022  
 
 
 
HYVINVOINTIALA HALI ry  
 
 
 
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 


