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Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

14.11.2012 

 

TES-kirjaus ja liite paikallisesta työaikapankista 

TES 6§ 7. kohta  

”Työaikapankki 

Työaikapankki voidaan ottaa käyttöön työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvien toimihenkilöiden osalta työaikapankkia koskevan liitteen 
mukaisesti sen jälkeen, kun siitä työnantaja on yt-menettelyssä 
henkilöstölle tiedottanut.” 

 

Liite 

Työaikapankki   ry:ssä 

1. Työaikapankin tavoite 
 
Tavoitteena on henkilökunnan jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, 
eri elämäntilanteiden huomioon ottaminen sekä resurssien suunnittelun 
ja käytön tehostaminen.   
 
 
2. Työaikapankkijärjestelmä 
 
Työaikapankkijärjestelmä ei korvaa voimassa olevia työaika- ja 
tasoittumisjärjestelmiä, vaan on niitä täydentävä pyrittäessä 
sovittamaan yhteen työ- ja vapaa-aikaa. 
Työaikapankkijärjestelmä on tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi 
siten, että se on irtisanottavissa päättymään 12 kuukauden kuluttua 
irtisanomisilmoituksesta.  
Työaikapankkijärjestelmä on kaikille avoin ja vapaaehtoinen. 
Toimihenkilön on tehtävä kirjallinen ilmoitus pankkiin liittymisestä sekä 
eroamisesta. Eroaminen voi astua voimaan  9 kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta. 
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Työnantaja järjestää työaikapankin tuntien kertymisen seurannan, josta 
ilmenee kunkin toimihenkilön työaikapankin saldo. Työnantaja kirjaa 
kirjanpitolain mukaisesti työaikapankin saldon taseessaan velaksi / 
maksamattomaksi palkaksi. 
 
Esimiesten tulee seurata toimihenkilöiden työaikapankin saldojen 
kertymää aktiivisesti sekä järjestää toimihenkilölle mahdollisuus pitää 
tarpeellinen määrä vapaata. Työnantaja vastaa toimihenkilön 
poissaoloajan töiden järjestelystä sekä tuurausten tai korvaavien 
toimihenkilöiden hankinnasta. 
 
 
3. Työaikapankin kerryttäminen ja vapaana pitäminen 
 
Työaikapankkiin voidaan tallettaa työaikaa ja sitä vastaavaa palkkaa 
- ylityöstä annettava 8§:n 1. kohdassa tarkoitettu vapaa-aika 
- sunnuntaityökorotus 
- liukuvan työajan + saldoa 
- pidennetyn työajan osuus normaalin työajan ylimenevältä osuudelta 
- tuntipalkkaisten normaalia työaikaa 
- lomaltapaluurahaa vastaava vapaa. Lomaraha yhdeltä 

vuosilomapäivältä vastaa 1/12 osaa viikon säännöllisestä työajasta. 
- vuosilomasta säästettäväksi sovittu osa. 

Työajan tunteja siirrettäessä pienenee toimihenkilön palkka ko. ajalta 
siirrettävän tuntimäärän mukaisesti. 

Työaikapankkiin voidaan tallentaa työaikaa enintään 320  tuntia. 
Maksimimäärän lähestyessä täyttä määrää tulee esimiehen järjestellä 
toimihenkilön työt niin, että maksimi tuntimäärä ei ylity. 

Työaikapankkiin tallennettua työaikaa pidetään palkallisena vapaana 
esimiehen ja toimihenkilön kanssa sovittavana aikana. Vapaana 
pidettävä aika tulee sovittaa sekä työtilanteiden kannalta ns. ”hiljaiseen 
aikaan” ja toimihenkilön henkilökohtaisia tarpeita palvelevaan aikaan. 
Vähimmäisvapaana pidettävä aika on yksi työpäivä. Vapaa-
ajankohdista tulee sopia hyvissä ajoin työnantajan ja toimihenkilön 
välillä. 
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Mikäli toimihenkilö todetaan ko. työaikavapaan aikana työkyvyttömäksi, 
siirtyy työaikavapaa kolmannen työkyvyttömyyspäivän jälkeen 
myöhemmin pidettäväksi. Työkyvyttömyydestä tulee toimittaa 
työnantajalle työehtosopimuksen 17§:n 6. kohdassa tarkoitettu todistus. 

Työaikapankista eroamisen yhteydessä esimies ja toimihenkilö tekevät 
kirjallisen sopimuksen vapaana pidettävästä ajasta ja sen ajankohdista. 

Vapaana pidettävä aika ei ole työaikaa, mutta kerryttää vuosilomaa 
kuten työaika.  

Työaikapankkivapaat ovat työssäoloajan veroista aikaa laskettaessa 
vuosilomaoikeutta samoin kuin määriteltäessä oikeutta lisä- ja 
ylityökorvauksiin.  

Vapaana pidettävältä ajalta maksetaan toimihenkilölle sen hetken 
mukaista säännöllistä kuukausi- tai tuntipalkkaa. 

Rahana maksettava korvaus lasketaan vastaavalla tavalla. 

 

4. Seuranta 

Työnantaja järjestää seurantajärjestelmän, josta voidaan selvittää 
henkilötasolla työaikapankissa oleva työaikasaldo. Esimiesten tulee 
seurata toimihenkilöiden työaikasaldojen kehitystä jatkuvasti. Saldojen 
kertymistä seurataan keskitetysti osavuosikatsausten mukaisesti. 
Työaikapankkijärjestelmän toimivuudesta, puutteista tai muutostarpeista 
tulee informoida tes-osapuolia. 
 
 
5. Järjestelmän voimassaolo, päättäminen ja tulkinta 

Työnantajan irtisanoessa koko työaikapankkijärjestelmän työaika-
saldoista ja niiden vapaana pitämisestä tulisi ensi sijassa sopia 
työnantajan ja toimihenkilön kesken.  Mikäli asiasta ei sovita, 
toimihenkilö päättää vapaan pitämisajankohdista. 

Työsuhteen päättyessä taloudellisista / tuotannollisista syistä 
toimihenkilöllä on oikeus päättää työaikasaldon kuittaamisesta joko 
vapaana tai rahana yksinkertaisella tuntipalkalla. 
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Työaikapankkiin tallennettu työaika korvataan rahana aina 
toimihenkilön kuoleman ja työsuhteen purun yhteydessä. 

Muissa tapauksissa työnantaja päättää työaikasaldon kuittaamisesta 
joko vapaana tai rahana. 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevien 
työehtosopimusten mukaisilla neuvottelujärjestyksillä.  


