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Liite: 

Työaikapankki  

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat sopineet alan työehto-

sopimusta täydentämään seuraavan työaikapankkijärjestelmän: 

Työaikapankki käsitteenä 

Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoista järjestelyä, jossa vapaa-ajaksi muutettuja 

lisä- ja ylitöitä, tuntikohtaisia lisiä tai varallaolokorvauksia voidaan sopimalla sääs-

tää.  

Työaikapankki ei muuta voimassa olevia työaika- ja tasoittumisjärjestelmiä (esim. 

paikallisesti sovittu työajan tasoittumisjakso tai liukuvan työajan järjestelmä). Työ-

aikapankkijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi näiden lisäksi pyrittäessä sovitta-

maan yhteen työ- ja vapaa-aikaa. 

Työaikapankista sopiminen 

Työaikapankin käyttöönotosta ja tarkemmasta sisällöstä sovitaan työnantajan ja 

työntekijän välillä. Tällöin sovitaan esimerkiksi ajanjakso, jonka aikana työaika-

pankkia kerrytetään sekä säästömahdollisuuksien enimmäismäärät. Sopiminen perus-

tuu vapaaehtoisuuteen. 

Työaikapankin päättyminen 

Työaikapankin voimassaolo sovitaan toistaiseksi tai määräajaksi. Lähtökohtana on 

vapaiden kerryttäminen ja pitäminen alun perin suunnitellulla tavalla. Perustellusta 

syystä toistaiseksi voimassa oleva työaikapankki voidaan kuitenkin puolin ja toisin 

irtisanoa päättymään neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen tai määräajaksi 

tehty työaikapankki voidaan vuoden jatkuttuaan irtisanoa päättymään neljän kuu-

kauden irtisanomisaikaa noudattaen. Ellei säästettyjä vapaita ole pidetty työaikapan-

kin päättymiseen mennessä, ne maksetaan rahana. Samoin toimitaan työsuhteen 

päättyessä.  

 

Työaikapankin osatekijät 

 

Työaikapankin osatekijöinä voivat olla: 

 Lisä- tai ylityö ja ylityön korotusosa  

 Lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvaus 

 Varallaolokorvaus 

 

Vapaat säästetään työaikapankkiin tunteina ja minuutteina ja vapaa annetaan työpäi-

vinä (5/vk) siten, että kokonaisen vapaapäivän pituus on työntekijän keskimääräinen 

viikkotyöaika/5:llä. 
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Vapaiden ajalta maksettavien ansioiden määräytyminen 

Työaikapankkiin perustuvia vapaita pidettäessä määräytyy vapaan ajalta suoritettava 

palkka vapaan pitämisajankohtana voimassa olevan kiinteän palkan mukaisesti.  

Vapaiden pitäminen 

Lähtökohtana työaikapankkijärjestelmissä on työn ja vapaa-ajan mahdollisimman 

hyvä yhteensovittaminen työyhteisön toiminnallisten ja työntekijän yksilöllisten tar-

peiden kanssa. 

Työnantaja ja työntekijä sopivat työaikapankkivapaiden pitämisajankohdasta joko 

järjestelmästä sovittaessa tai järjestelmän kuluessa.  

Työaikapankin vaikutus työsuhteen muihin ehtoihin  

Työaikapankkivapaat eivät muuta työsuhteessa noudatettavia ehtoja. Työaikapank-

kivapaat ovat työssäolon veroista aikaa vuosilomaoikeutta laskettaessa samoin kuin 

määriteltäessä oikeutta lisä- ja ylityökorvauksiin. 

 

Työntekijän sairastuminen työaikapankkivapaan käytön yhteydessä 

Jos työntekijä sairastuu ennen sovitun työaikapankkivapaan alkamista tai pankkiva-

paan aikana, ei työkyvyttömyysjakson yhtä päivää ylittävää osaa lasketa työaika-

pankkivapaaksi. 

Pitämättä jäänyt vapaa siirtyy annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Jos 

sairauspoissaolo päätyy ennen sovitun vapaan päättymistä, vapaa jatkuu sovitun mu-

kaisena. Työntekijän on ilmoitettava sairastumisestaan välittömästi työkyvyttömyy-

den alettua. Todistus työkyvyttömyydestä toimitetaan työnantajalle työpaikan käy-

tännön mukaisesti. 

  

Erimielisyyksien ratkaisu 

Mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa noudatetaan työehtosopimuksen mu-

kaista erimielisyyksien neuvottelumenettelyä. 

 

Helsingissä 3.6.2016 

Allekirjoittajajärjestöt 


