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Työaikapankkimalli ensihoitopalvelualalle 
 

1. Työaikapankkimallin tarkoitus ja käyttöönotto 
 
Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi ja työn ja vapaan-ajan 
yhteensovittamiseksi sekä toiminnallisesti järkevien ja tuloksellisten 
työaikajärjestelyjen mahdollistamiseksi voidaan sopia 
työaikapankkijärjestelmästä alla olevien kohtien mukaisesti.  
  
Työaikapankkijärjestelmästä sovitaan kirjallisesti työnantajan ja yksittäisen 
työntekijän välillä. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Sopimus 
voidaan tehdä koeajan päättymisen jälkeen. 
 

2. 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 
tunteina tai työpäivinä (5/vk) siten, että kokonaisen vapaapäivän pituus on 
työntekijän keskimääräinen viikkotyöaika/5:llä eli täyttä työaikaa tekevällä 
jaksotyössä tai yleistyöajassa 7h45min. 
 

Työaikapankin osatekijöiden siirtämisestä työaikapankkiin on sovittava 
esimiehen kanssa viimeistään samalla, kun sovitaan niiden tekemisestä. 
Työntekijällä on oikeus säästää työaikapankkiin enintään 150 tuntia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Työaikapankin kertymän pitäminen vapaana 
 
Työaikapankkia käyttöönotettaessa on hyvä sopia työnantajan ja työntekijän 
välillä alustavasti siitä, milloin kertyneet työtunnit on tarkoitus käyttää. 
Vapaan ajankohdasta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Mikäli 
vapaan ajankohdasta ei päästä sopimukseen, työntekijälle on pyynnöstään 
oikeus saada vapaata vastaava rahakorvaus seuraavana 
palkanmaksupäivänä, kuitenkin aikaisintaan kahden viikon kuluttua 
pyynnöstä. Lähtökohtana työaikapankkijärjestelmässä on mahdollisimman 
hyvä yhteensovitus työyhteisön toiminnallisten ja työntekijän yksilöllisten 
tarpeiden kanssa. 
 

4. Työaikapankin hallinnointi ja kirjanpito 
 
Työaikapankkiin säästetyt työtunnit merkitään työaikakirjanpitoon, jonka 
sisällöstä työntekijällä on pyynnöstä oikeus saada tiedot.  
 

 
5. Työaikapankin vaikutus työsuhteen muihin ehtoihin 
 
Työaikapankkivapaat eivät muuta työsuhteessa noudatettavia ehtoja. 
Työaikapankkivapaa käsitellään työaikakirjanpidossa työssäoloaikana. 
Työaikapankkivapaapäivä alentaa säännöllistä työaikaa keskimääräisen 
päivittäisen työajan verran. 
 

6. Työntekijän sairastuminen työaikapankkivapaan käytön yhteydessä 
 

Jos työntekijä sairastuu ennen sovitun työaikapankkivapaan alkamista tai 

pankkivapaan aikana, sairauspoissaolon ajalle suunniteltu vapaa siirtyy 

annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Pitämättä jäänyt vapaa 

siirtyy annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Jos 

Työaikakorvaus Korvauksen suuruus % Korvaus minuutteina 
(täydestä tunnista 
laskettuna) 

Lisätyö 100 60 
Ylityön perusosa 100 60 
Ylityön korotusosa / 50 
% 

50 30 

Ylityön korotusosa / 100 
% 

100 60 

Lauantaityö 20 12 
Sunnuntaityö 100 60 
Iltatyö 15 9 
Yötyö 40 20 
Varallaolo 30 18 



sairauspoissaolo päättyy ennen sovitun vapaan päättymistä, vapaa jatkuu 

sovitun mukaisena.  Työntekijän tulee ilmoittaa sairastumisestaan 

työnantajalle välittömästi työkyvyttömyyden alettua. Todistus 

työkyvyttömyydestä toimitetaan työnantajalle työpaikan käytännön 

mukaisesti. 

 
7. Työaikapankkivapaan ajalta maksettava palkka 
 
Työaikapankkivapaan ajalta maksetaan työntekijälle vapaan 
antamisajankohdan mukainen henkilökohtaisen säännöllisen 
kuukausipalkan mukainen palkka.   
 
Luontoisedut annetaan työaikapankkivapaan ajalta vähentämättöminä. 
 

8. Työaikapankkisopimuksen päättyminen 
 
Työsuhteen päättyessä tai irtisanottaessa työaikapankkisopimus 
työaikapankissa pitämättä olevat tunnit maksetaan rahana, ellei sovita niiden 
pitämisestä vapaana ennen työsuhteen tai työaikapankkisopimuksen 
päättymistä.  Vapaasta maksettavan korvauksen suuruus määräytyy 
työsuhteen päättymishetkellä voimassa olevien palkkausperusteiden 
mukaan.  
 
Sovittaessa työntekijällä on oikeus saada ja työnantajalla on oikeus antaa 
työaikapankkiin kerrytetyt tunnit rahana myös työtehtävien tai 
palkkausperusteiden olennaisesti muuttuessa. 
 
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus työaikapankista on irtisanottavissa 
kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 
 
Yli vuoden kestänyt määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa kuten 
toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 
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