PAIKALLINEN VIRKAEHTOSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN
SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖVUORON PITUUDESTA JA VUOROKAUTISEN YLITYÖN
RAJASTA
Tällä sopimuksella sovitaan poikettavaksi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2019 III luvun
liitteen 18 1 § 1 momentin ja saman liitteen 3 § määräyksestä. Tätä sopimusta sovelletaan Keski-Uudenmaan
Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöihin.
Sopimuksen tarkoitus
Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksen lakisääteinen tehtävä ja
ympärivuorokautinen toiminta.
Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksessä on toimintaa muutettu maaliskuussa 2018 siten, että kaikki työ
tehdään aktiivityönä ja varallaolosta luovutaan. Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksessä työskentelee
seitsemän sosiaalityöntekijää, joiden työaika on Kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen 2017 III luvun
10 § mukainen eräiden asiantuntijoiden työaika.
Tässä työaikamuodossa vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, vaan se voi vaihdella toiminnan
tarpeiden mukaan. Tämä on mahdollistanut sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisen toiminnan, jossa
yövuorojen pituus on ollut 11 tuntia. Tämä yövuoron pituus on mahdollistanut säännölliset ja sovitun mukaiset
raportit ilta- ja aamuvuoron kanssa. Vuorojen päällekkäisyys on ensisijaisen tärkeää, jotta raportille saadaan
riittävä aika. Huolelliset raporttikäytänteet turvaavat asiakkaan edun mukaisen työskentelyn, jotta kesken jäävät
asiakasasiat saadaan siirrettyä työvuoronsa päättävältä työntekijältä työvuoronsa aloittavalla työntekijälle.
7.5.2018 voimaan tulevassa Kunnallisessa yleisessä virka-ja työehtosopimuksessa 2018-2019
sosiaalityöntekijöihin sovellettava työaikasäädös muuttuu.
Kvtes 2018-2019 liite 18:n 1 § 1. momentin mukaan: viranhaltijoiden säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia
vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten,
että se on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.
Sopimuksen sisältö
Tällä sopimuksella Järvenpään kaupunki ja Juko ry sopivat, että Kvtes 2018-2019 liitteen 18 1 § 1.momentista
poiketen Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksessä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työvuoron pituus voi
säännönmukaisesti olla 11 tuntia. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan, että Kvtes 2018-2019 liitteen 18 3 §:sta
poiketen sosiaalityöntekijöiden vuorokautinen ylityöraja on työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, enintään 11
tuntia. Yli 9 tunnin työvuoroihin tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijät voivat antaa pitkiin vuoroihin
yleissuostumuksen. Pitkien vuorojen käyttö erityisesti yövuoroissa, mahdollistaa sellaisen työaikasuunnittelun,
joka palvelee pienten lasten vanhempia ja pidempiä lepoaikoja.
Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa 7.5.2018 – 31.12.2018
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