
Työaikapankin 
palkkahallinnolliset ohjeet

Näiden ohjeiden tarkoituksena on helpottaa ja 
selkeyttää työaikapankeista sopimista sekä 

työaikapankkien käsittelyä yrityksen
palkkahallinnossa. Ohjeet on laadittu 

Elinkeinoelämän keskusliitossa. 
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1. Työaikapankki

Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt ovat 
olleet viime vuosina paljon esillä. Työmarkkinakeskusjär-
jestöt pääsivät vuonna 2004 sopimukseen vapaaehtoisia 
työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä eli työaika-
pankkeja koskevista periaatteista. Monissa vuosina 2007 
ja 2008 solmituissa työehtosopimuksissa oli kirjauksia 
työaikapankeista tai niiden käytön edistämisestä.     

Lainsäädännössä työaikapankin määritelmä löytyy ai-
noastaan työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 
13 kohdasta. Säännöksen mukaan työaikapankilla tarkoi-
tetaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti kirjallisesti sovittua 
työntekijöiden työaikajärjestelyä, jolla voidaan säästää 
työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja 
rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yhdistäen ja nostaa 
palkallista vapaa-aikaa tai rahakorvausta.

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja tarkem-
masta sisällöstä sovitaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti 
noudattaen asianomaisella alalla käytössä olevia paikal-
lisen sopimisen menettelytapoja. Työaikapankkijärjes-
telmän toimivuuden varmistamiseksi paikallisessa sopi-
muksessa tulisi määritellä mahdollisimman täsmällisesti 
järjestelmän tavoitteet, soveltamisala ja sisältö.

Työaikapankkijärjestelmä voi koskea koko henkilöstöä 
tai sen soveltamisala voi olla rajattu vain osaan henkilös-
töstä. Rajauksilla ei tule kuitenkaan asettaa ketään pe-
rusteettomasti eriarvoiseen asemaan. 

Muut työaikajoustot
Näitä ohjeita ei kuitenkaan pidä soveltaa vuosilomalain, 
työaikalain ja työehtoehtosopimusten mukaisiin työaika-
joustoihin, jollei työaikapankkisopimuksessa ole nimen-
omaisesti sovittu kyseisen jouston olevan työaikapankin 
osatekijä. Tällaisia työaikajoustoja voivat olla muun mu-
assa vuosiloman säästäminen, ylityön korvaaminen va-
paana ja lomarahan vaihto vapaaksi. 

Niin ikään säännöllisen työajan järjestäminen on ero-
tettava työaikapankkijärjestelystä. Liukuva työaika ja 
säännöllisen työajan järjestäminen keskimääräiseksi 52 
viikon tasoittumisjaksolla eivät sellaisenaan ole työaika-
pankkijärjestelyjä. Eri asia on, että niihin liittyvät työaika-
joustot voidaan sopia työaikapankin osatekijöiksi.   

Ohjeiden sitovuus 
Tässä julkaisussa esitetyt työaikapankkeja ja niiden palk-
kahallinnollista käsittelyä koskevat ohjeet ovat suosituk-
sia. Työaikapankeista ja niiden palkkahallinnosta voi-
daan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, 
mutta aina lainsäädännön ja työehtosopimusten määrä-
ysten puitteissa.

Alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla työaika-
pankkia koskevia määräyksiä, jotka on otettava huomi-
oon työaikapankkisopimusta tehtäessä. Vaikka työehto-
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sopimuksessa ei olisi työaikapankkia koskevia nimen-
omaisia määräyksiä, se sisältää usein muita määräyksiä, 
jotka on otettava huomioon sopimusta tehtäessä. 

Työehtosopimuksissa on voitu sopia esimerkiksi eri-
laisten palkanosien vaihtamisesta vapaaksi. Niin ikään 
työehtosopimuksissa on usein määräyksiä joustavista 
työaikajärjestelmistä ja niiden tasoittumisjaksoista.

Palkkaturvalaissa ja työttömyysturvalaissa on sään-
nöksiä, jotka asettavat erityisesti palkkakirjanpitoon liit-
tyviä vaatimuksia tai jotka rajoittavat tai ohjaavat työn-
antajan ja työntekijän sopimismahdollisuuksia. Verohalli-
tuksen lausunnossa ennakonpidätyksen toimittamisajan-
kohdasta edellytetään, että rahakorvauksen maksupe-
ruste on etukäteen sovittu työaikapankkisopimuksessa. 

Työaikapankkia koskevia määritelmiä
• Työaikapankilla tarkoitetaan niitä yritys- tai työpaik-

katasolla käyttöönotettuja työ- ja vapaaaajan yhteen-
sovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita 
tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia 
voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää 
toisiinsa pitkäjänteisesti. 

• Työaikapankkitilillä tarkoitetaan työntekijäkohtaista 
tiliä tai muuta luetteloa, jolle säästettävä aika- ja palk-
kaerä kirjataan ja jonka saldosta pidettävä vapaa-aika 
vähennetään.

• Saldolla tarkoitetaan pankin tilillä olevaa 
 aika määrää.
• Pankkivapaalla (työaikapankkivapaalla, pankkivapaa-

 ajalla) tarkoitetaan työaikapankista pidettävää palkal-
lista vapaa-aikaa.

• Säästöllä tarkoitetaan aika- tai palkkaerän 
 säästämistä työaikapankkiin.
• Nostolla tarkoitetaan vapaa-ajan käyttämistä työaika-

pankista myös silloin, kun työaikaa lainataan työaika-
pankista. 

• Työaikapankin osatekijällä tarkoitetaan säästettäviä 
työaikoja ja vapaa-aikoja sekä vapaa-ajaksi muunnet-

tuja rahamääräisiä etuuksia. Osatekijöitä ovat muun 
muassa säännöllisen työajan tasoitusjaksoihin sekä 
liukuvaan työaikaan liittyvät tasauserät, työaikojen ly-
hennyserät, vuosilomat ja lomarahat, lisä- ja ylityöt se-
kä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset. 

• Rahakorvauksella tarkoitetaan työaikapankista 
 nostettua palkkaa, jota vastaavaa vapaa-aikaa ei  

ole pidetty. 
 Jos työntekijä pitää esimerkiksi viikon työaikapankki-

vapaata (työaika 40h/vko) ja nostaa työaikapankista 
60 tuntia vastaavan palkan, rahakorvaukseksi katso-
taan 20 tunnin palkka. Niin ikään rahakorvauksena 
pidetään työaikapankista nostettua palkkaa silloin, 
kun työnantaja ei vapaan ajalta muusta syystä maksa 
palkkaa kuten esimerkiksi lomautusajalta.

Työaikapankkitilit
Työaikapankki suositellaan muodostettavaksi aikaperus-
teiseksi. Useimmiten käyttökelpoisin on tuntiperusteinen 
työaikapankkitili. Rahamääräisen työaikapankkitilin käyt-
töä ei suositella.

Työnantajan on pidettävä työntekijäkohtaista työaika-
pankkitiliä. Tilille merkitään kaikki työaikapankkitapahtu-
mat päivämäärineen. Tilin saldo osoittaa säästössä ole-
vaa aikaa. Erityistä työaikapankkitiliä ei tarvitse pitää, jos 
edellä mainitut tiedot käyvät ilmi suoraan työaika- ja palk-
kakirjanpidosta. 

Työaikapankin säästölle ei ole asetettu enimmäis-
määrää. Sama koskee myös työaikapankkivelkaa. Enim-
mäismäärät voidaan arvioida ja sopia paikallisesti ennen 
järjestelmän käyttöönottoa.

Työaikapankkiin kerätään aikaa kumulatiivisesti. Sääs-
tettyjen erien käyttöjärjestystä ei seurata eikä eri erien 
käyttämiselle aseteta määräaikaa. Näin ollen osateki-
jöitä voidaan säästää työaikapankkiin usealta eri kalen-
terivuodelta. 
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2. Työaikapankkia koskeva sopimus

Sopimus työaikapankkijärjestelmästä
Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja sisällöstä 
on sovittava työpaikalla kirjallisesti. Sopimuksessa sovi-
taan muun muassa työaikapankin perustamisesta, lak-
kauttamisesta ja työaikapankin käytön säännöistä.

Työaikapankkijärjestelmän sisältöä tulee voida muut-
taa sopimalla saatujen kokemusten ja muuttuneiden tar-
peiden perusteella. Tämä koskee esimerkiksi säästöjen 
enimmäismääriä ja vapaiden ajankohdista sopimista.

Työpaikalla käytössä olevat osatekijät sovitaan aina 
yritys- tai työpaikkakohtaisessa sopimuksessa. Osateki-
jöiden käyttöä ei ole rajoitettu, mutta olisi luontevaa, jos 
työaika olisi aina työaikapankissa osatekijänä. 

Työnantajan tulee pidättää oikeus määrätä osatekijöi-
den siirrosta. Toisin sanoen työnantajan tulee hyväksyä 
osatekijän siirto työaikapankkiin. Esimerkiksi lomarahan 
vaihtamisesta vapaaksi tulee erikseen sopia työnantajan 
ja työntekijän kesken, vaikka lomarahan vaihto vapaaksi 
olisi sovittu työaikapankin osatekijäksi. Niin ikään työn-
antajan tulee hyväksyä ajankohdat, jolloin työaikaa voi-
daan tehdä työaikapankkiin.   

Työntekijän liittyminen työaikapankki-
järjestelmään
Työaikapankkijärjestelmän käyttö perustuu yksittäisen 
henkilön osalta vapaaehtoisuuteen. 

Yksittäisen työntekijän kuulumisen työaikapankkijär-
jestelmän piiriin tulee olla todennettavissa kirjallisesti, 
sähköisesti tai muulla todennettavissa olevalla tavalla. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että palkkakirjanpi-
toon tai työaikapankkisopimukseen tulee merkintä, kuka 
kuuluu työaikapankkijärjestelmän piiriin ja mistä alkaen. 

Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kunkin työnte-
kijän tulisi välttämättä tehdä erillinen sopimus järjestel-
mään liittymisestä. Edellytys täyttyy esimerkiksi silloin, 
kun työaikapankkikirjanpidosta käy ilmi työntekijän en-
simmäinen (ja viimeinen) tilitapahtuma ja sen ajankohta. 

Esimerkki. Jotta työaikapankkijärjestelmää käyttävät 
työntekijät voidaan selvittää, yrityksen palkkaohjelmis-
toon on lisätty seuraavat työntekijäkohtaiset tiedot:
• Työaikapankin käyttö alkoi: 1.6.2009
• Työaikapankin käyttö päättyi: 31.12.2015

Työaikapankkijärjestelmän muuttami-
nen ja lakkauttaminen (purku)
Työaikapankkisopimuksessa tulee sopia niistä menette-
lytavoista ja ilmoitusajoista, joilla työpaikan työaikapank-
kijärjestelmä lakkautetaan. Lakkauttamiselta ei vaadita 
erityisiä perusteita. Työaikapankin purku voidaan sopia 
toteutettavaksi siten, että saldo korvataan rahana tai 
antamalla saldoa vastaava pankkivapaa. Työntekijä voi 
korvata palkkavelan rahana tai saldoa vastaavalla työ-
suorituksella. 

Samalla on syytä sopia, miten yksittäinen työntekijä 
voi työsuhteen kestäessä luopua järjestelmästä. Työ-
aikapankkisopimus koskee yleensä tiettyä ennalta mää-
riteltyä henkilöstöryhmää eikä yksittäinen työntekijä voi 
irtisanoa työaikapankkisopimusta omalta osaltaan. Yksit-
täinen työntekijä voi luopua työaikapankin käyttämises-
tä yksinkertaisesti siten, että hän pitää säästetyt vapaat 
pois sovittuna ajankohtana. 

Jos yksittäisen työntekijän työtehtävissä, työajassa 
tai palkkausperusteissa tapahtuu olennainen ja pysyvä 
muutos, työaikapankkijärjestely voidaan hänen osaltaan 
purkaa. 

Tällainen muutos on esimerkiksi työntekijän siirtymi-
nen osa-aikaeläkkeelle tai uusiin tehtäviin. Työaikapan-
kin saldo voidaan myös sopia muunnettavaksi uutta ti-
lannetta vastaavaksi vanhan ja uuden palkan suhteessa. 
Uusi tuntisaldo voidaan laskea kertomalla työaikapankin 
saldo esimerkiksi vanhalla tunti- tai kuukausipalkalla ja 
jakamalla se uudella tunti- tai kuukausipalkalla. Näin voi-
daan menetellä esimerkiksi silloin, kun työntekijä haluaa 
pitää säästetyn vapaa-ajan työtehtävien ja palkan muu-
toksesta huolimatta.

Pankkivapaiden pitäminen
Pankkivapaiden ajankohdasta sovitaan työnantajan ja 
työntekijän kesken. Pankkivapaiden käytön periaatteista 
ja menettelytavoista tulee sopia työaikapankkisopimuk-
sessa. Samalla tulee sopia myös siitä, miten ja missä 
tilanteissa jo sovittua vapaata voidaan mahdollisesti siir-
tää.

Jos vapaiden ajankohdasta ei voida sopia, työnanta-
ja määrää viime kädessä vapaan ajankohdan. Työaika-
pankkisopimukseen voidaan ottaa määräys, että työaika-
pankin saldo voidaan korvata rahana, jos vapaan ajan-
kohdasta ei päästä sopimukseen.
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Yhteensovitus muiden poissaolo-
perusteiden kanssa
Pankkivapaa rinnastetaan säännöllisen työajan järjes-
telyksi, minkä vuoksi pankkivapaa katsotaan pidetyksi 
ennalta ilmoitettuna ja sovittuna ajankohtana. Jos pank-
kivapaasta on sovittu ennen työntekijän sairastumista, 
pankkivapaat katsotaan pidetyiksi ennalta sovittuna ai-
kana.

Sovittu pankkivapaa siirtyy työntekijän työkyvyttömyy-
den sattuessa vapaapäivien ajalle, jos työaikapankkiso-
pimuksessa on tästä nimenomaisesti sovittu. Työaika-
pankkisopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi aikapri-
oriteettiperiaatteen soveltamisesta siten, että poissaolon 
katsotaan johtuvan siitä syystä, joka on alkanut ensin. 
Tällöin, jos työntekijä sairastuu ennen kuin pankkivapaa 
alkaa, poissaolon syy on sairaus. Jos työntekijä sairastuu 
pankkivapaan aikana, poissaolon syy on pankkivapaa.  

Sairaan lapsen vanhemmalla on oikeus saada tila-
päistä hoitovapaata ensisijassa lapsen hoidon järjestä-
miseksi. Työntekijän olleessa vapaalla lapsen hoito on 
muutoinkin järjestetty eivätkä pankkivapaapäivät näin ol-
len luonnollisestikaan siirry.

Työaikapankkivapaata ei tule sopia päällekkäin muun 
ennalta tiedossa olevan palkallisen vapaan kanssa. Täl-
laisia vapaita voivat olla vuosiloma, äitiys- ja isyysvapaa 
sekä työajan lyhennysvapaa. Työntekijä voi varhentaa 
äitiys- ja isyysvapaan ajankohtaa, ja näissä tilanteissa 
suositellaan sovittavaksi, että etukäteen samalle ajalle 
sovitut pankkivapaapäivät siirtyvät. 

Jos työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta 
poissaoloajalta, työaikapankkinostoa vapaan aikana pi-
detään rahakorvauksena.

Pankkivapaa-ajan palkka
Pankkivapaalta maksettavan palkan määräytymisperus-
teet tulee määritellä työaikapankkia koskevassa sopi-
muksessa. Lähtökohtana voidaan pitää, että pankkiva-
paan ajalta maksetaan vapaan pitoajankohdan mukainen 
säännöllisen työajan palkka ilman todelliseen työntekoon 
perustuvia lisiä. Pankkivapaalta maksettavan palkan pe-
ruste voi olla esimerkiksi:
• henkilökohtainen tuntipalkka,
• sovittu keskituntiansio tai
• säännöllinen kuukausipalkka.

Palkan peruste tulisi olla sama sekä säästössä et-
tä nostossa. Jos esimerkiksi pankkivapaa-ajan palkka 
maksetaan henkilökohtaisella tuntipalkalla, työaika- ja 
olosuhdelisät voidaan maksaa työntekijälle heti työnte-
koajankohtana. Jos sen sijaan pankkivapaa-ajan palkka 
maksetaan keskituntiansion mukaan, työaika- ja olosuh-
delisiä ei makseta työntekijälle, koska ne sisältyvät kes-
kituntiansion laskentaperusteeseen. 

Rahapalkan muuntaminen työtunneiksi
Työaikapankkisopimusta laadittaessa on syytä määrittää 
laskentasäännöt ja periaatteet, joilla pankkiin siirrettävät 
rahamääräiset erät muutetaan säästettäväksi vapaa-
ajaksi. Rahapalkka voidaan muuntaa työtunneiksi siten, 
että palkan määrä jaetaan tuntipalkalla. Jakoperusteena 
voidaan käyttää siirtohetkellä voimassa olevaa pankki-
vapaa-ajan tuntipalkkaa. 

Tässä tilanteessa suositellaan sovittavaksi, että kuu-
kausipalkasta lasketaan tuntipalkka vakiojakajalla kuten 
ylityökorvausta laskettaessa. Tällöin tuntipalkka on sama 
kuukauden pituudesta riippumatta. Jos tuntipalkkaiselle 
maksetaan pankkivapaa-ajan palkka keskituntiansion 
perusteella, säästettävä tuntimäärä saadaan jakamalla 
rahapalkka keskituntiansiolla. 

Rahakorvauksen maksaminen
Työaikapankkisopimuksessa on myös aina etukäteen 
sovittava tilanteet, joissa työaikapankin saldo voidaan 
korvata rahakorvauksena. Tämä edellytys perustuu Ve-
rohallituksen lausuntoon ennakonpidätyksen toimittamis-
ajankohdasta. Sopimus on tehtävä kirjallisena. 
Työaikapankin saldo voidaan korvata rahana ainoastaan 
poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten
• työsuhteen päättyessä tai 
• purettaessa työaikapankki kokonaan tai yksittäisen 

työntekijän osalta.

Saldo voidaan kuitenkin korvata rahana muissakin 
kuin edellä mainituissa tilanteissa, jos rahakorvauksen 
maksuperuste on etukäteen sovittu työaikapankkisopi-
muksessa. Näin ollen on mahdollista sopia pidemmistä 
palkattomista vapaista, joiden aikana nosto työaikapan-
kista käsitellään rahakorvauksena. Tällaisia vapaita voi-
vat olla esimerkiksi äitiysvapaa, vanhempainvapaa, hoi-
tovapaa, pitkä sairausloma ja opintovapaa. 
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3. Työsuhde- ja palkkahallinto-
 kysymyksiin liittyviä ohjeita 

Palkan maksuajankohta pankkivapaan 
ajalta
Pankkivapaa-ajan palkka suositellaan maksettavak-
si palkkakauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä. 
Työaikapankin saldo erääntyy kokonaisuudessaan mak-
settavaksi viimeistään työsuhteen päättyessä tai työaika-
pankkia koskevan sopimuksen päättyessä, jollei maksu-
ajankohdasta ole toisin sovittu. 

Pankkivapaa-ajan palkasta maksettavat 
vakuutusmaksut
Kun työaikapankista nostetaan palkallista vapaa-aikaa, 
pidetty pankkivapaa vähennetään työaikapankin sal-
dosta. Työaikapankista nostettu vapaa-aika ei kohdistu 
mihinkään yksittäiseen alkuperäiseen osatekijään. Näin 
ollen pankkivapaa-ajalta maksettava palkka on aina sa-
manlaatuista palkkaa, josta maksetaan seuraavat sosi-
aalivakuutusmaksut:
• työnantajan sosiaaliturvamaksu,
• työeläkevakuutusmaksu,
• tapaturmavakuutusmaksu,
• työttömyysvakuutusmaksu ja 
• ryhmähenkivakuutusmaksu.

Työnantajan on myös perittävä palkasta:
• työntekijän eläkevakuutusmaksu, 
• palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja
• ay-jäsenmaksu, jos työnantaja sen työntekijän   

palkasta muutoinkin perii.

Luontoisedut
Luontoisedut ovat säännölliseltä työajalta maksettavaa 
palkkaa, ja ne ovat pankkivapaan aikana yleensä työn-
tekijän käytettävissä. 

Ravintoetu arvostetaan verotuksessa luontoisetuar-
voon ainoastaan tosiasiallisilta työpäiviltä. Pankkivapaa-
aikaa ei lueta työajaksi, ja näin ollen ravintoetua ei tuli-
si korvata pankkivapaapäiviltä rahana. Yrityskohtaisesti 
voidaan korvaamisesta kuitenkin sopia toisin. On muis-
tettava, että ravintoetua ei muutoinkaan korvata poissa-
oloajoilta rahana, jos veronalaista etuutta ei synny.

Henkilökuntaedut
Henkilökuntaetuudet ovat yleensä työntekijän käytettä-
vissä pankkivapaata pidettäessä.

Työsuhteen kestoon perustuvat  
työsuhde-edut
Työaikapankkivapaat eivät muuta työ- tai palvelussuh-
teen ehtoja. Työsuhteen keston mukaan määräytyvien 
etujen kertymisestä määrätään pääasiassa työehtosopi-
muksissa ja lainsäädännössä. Työsuhteen kestoon pe-
rustuvat edut kertyvät pankkivapaan ajalta paitsi, jos ker-
tymisestä on toisin sovittu tai määrätty. 

Työsuhteen keston perusteella määräytyviä etuja ovat 
muun muassa: 
• palvelusvuosilisät,
• ajanjakso, jolta maksetaan sairasajan palkkaa, 
• irtisanomisajan pituus ja
• vuosiloman pituus. 

Pankkivapaa-aika ylityön määrää  
laskettaessa
Pankkivapaa-ajaksi luetaan työntekijän työvuoroluette-
lon mukaiset työtunnit tai -päivät. Esimerkiksi lauantai 
ja sunnuntai eivät kuluta työaikapankin saldoa paitsi, 
jos ne ovat työntekijän työvuoroluettelon mukaisia työ-
päiviä. Tuntitiliä käytettäessä pankin saldoa vähentäviksi 
tunneiksi luetaan ne tunnit, jotka muutoin olisivat olleet 
säännölliseen työaikaan laskettavia tunteja. Jos työ-
päivän pituus on 7,5 tuntia, pidetty vapaapäivä vähentää 
saldoa saman verran. 

Useissa työehtosopimuksissa on määräys, että va-
paapäivänä tehty työ korvataan kuten viikoittainen ylityö, 
jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika ei täyty 
arkipyhän, vuosiloman, sairauden, lomautuksen, lapsen 
tilapäisen hoitovapaan tai muun sellaisen vuoksi. Pank-
kivapaata ei kuitenkaan lueta työajaksi tai siihen verratta-
vaksi ajaksi vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön määrää 
laskettaessa, jos työehto- tai työaikapankkisopimukses-
sa ei ole muuta sovittu. 
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Esimerkki. Pankkivapaa-ajan vaikutus viikkoylityön laskentaan. 

Työaikakirjanpito  Ma Ti Ke To Pe La Su

Työvuoroluettelon mukaiset tunnit PV PV 8 8 8 Vapaa Vapaa

Tehdyt työtunnit -  -  8 8 8 8 8

• PV = työaikapankkivapaa

Ylityötä ei tässä tilanteessa synny paitsi, jos toisin on nimenomaan sovittu. Eri tilanne on, että useiden työehtosopi-
musten mukaan lauantaina ja sunnuntaina tehty työ olisi korvattu kuten viikkoylityö, jos työntekijä olisi ollut sairaana 
maanantaina ja tiistaina. 

Pankkivapaata ei siten lueta työajaksi, jos: 
• työntekijä on aamupäivän pankkivapaalla ja työskentelee sen jälkeen 8 tuntia tai
• työntekijä on pankkivapaalla säännöllisenä työaikanaan, mutta tekee viikoittaisena 
 vapaapäivänään (yleensä lauantaina) työtä.

Arkipyhä pankkivapaan aikana
Arkipyhiä ei lueta pankkivapaa-ajaksi, eivätkä ne vähen-
nä työaikapankin saldoa. 

Työaikapankkisopimusta tehtäessä on hyvä selvittää, 
maksetaanko tuntipalkkaiselle työntekijälle arkipyhäkor-

vaus pankkivapaan ajalle sattuvalta arkipyhältä alalla so-
vellettavan työehtosopimuksen määräysten perusteella. 
Kuukausipalkkaiselle ei makseta arkipyhäkorvausta.

Esimerkki. Selvitettävä, maksetaanko alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle arkipyhäkorvausta, 
jos työntekijä on koko arkipyhäviikon pankkivapaalla.

Työaikakirjanpito  Ma Ti Ke To Pe La Su

Työvuoroluettelon mukaiset tunnit PV PV PV AP PV Vapaa Vapaa

• PV = työaikapankkivapaa
• AP= arkipyhä (helatorstai)

Pankkivapaa viikkolepokorvausta  
laskettaessa 
Viikoittainen vapaa-aika on vähintään 35 tuntia kestävä 
keskeytymätön vapaa-aika, joka on sijoitettava, mikäli 
mahdollista, sunnuntain yhteyteen. Vapaa-aika voi sijoit-
tua myös muun viikonpäivän kuin sunnuntain yhteyteen. 
Työnantajan tulee järjestää työaika siten, että vapaa-aika 
on tiedossa etukäteen. Tästä syystä muun muassa sai-
rausloma tai lapsen tilapäinen hoitovapaa eivät voi olla 
viikoittaista vapaa-aikaa. 

Työnantajalla ei ole velvollisuutta määritellä etukä-
teen, mikä ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaisista 

vapaa-ajoista on viikoittaista vapaa-aikaa. Viikon aikana 
annettu vuosiloma, arkipyhä, työajan tasoittumisvapaa 
tai työaikapankkivapaa voivat muodostaa viikoittaisen 
vapaa-ajan. 

Saamatta jäänyt viikkolepo korvataan työntekijälle ly-
hentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa. Työntekijän 
suostumuksella saamatta jäänyt viikkolepo voidaan kor-
vata rahana. Korvaus maksetaan yhtä monelta tunnilta 
kuin työaikaa olisi lyhennettävä.
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Pankkivapaa vuosiloman ansainnassa
Työaikapankkivapaat eivät vähennä vuosilomakertymää, 
jos muusta ei ole sovittu. Näin ollen pankkivapaapäivät 
rinnastetaan työssäolopäivien veroiseksi ajaksi. Loma-
oikeuden ansainnassa pankkivapaa luetaan työsuhteen 
kestoon. Lomaoikeus on 2,5 päivää kuukaudessa, jos 
työsuhde on kestänyt vähintään vuoden lomanmääräy-
tymisvuoden lopussa. 

Esimerkki. Työntekijä A ansaitsee lomaa 2,5 arkipäivää 
kuukaudessa ja kuuluu niin sanotun 14 päivän ansain-
tajärjestelmän piiriin. Työntekijä pitää pankkivapaata 
heinä- ja elokuun normaalin kesälomansa kesäkuun jat-
koksi. Työntekijä ansaitsee lomaa kesä-, heinä- ja elo-
kuulta, koska pankkivapaapäivät ovat työpäivien veroisia 
päiviä.

Vuosiloman ja lomarahan säästö  
työaikapankkiin
Jos työaikapankkiin säästetään vuosilomaa, se annetaan 
ja korvataan työaikapankin sääntöjen mukaan. 

Jos vuosilomalain mukaan arkipäivinä laskettu vuo-
siloma siirretään työaikapankkiin, arkipäivät muutetaan 
siirron yhteydessä työpäiviksi käyttämällä kerrointa 5/6. 
Tällä tavoin yhden viikon vuosiloma (= 6 arkipäivää) voi-
daan muuntaa työpäiviksi. Jos lomaraha vaihdetaan va-
paaksi, voidaan noudattaa samaa muuntokerrointa.

Jos vuosilomaa siirretään työaikapankkiin, lomarahan 
osuus on otettava huomioon siirron yhteydessä. Loma-
raha voidaan säästää työaikapankkiin tai maksaa loman 
siirron yhteydessä työntekijälle rahana. Lomarahaa vas-
taavat erinimiset erät käsitellään samalla tavalla.

Esimerkki. Jos 12 lomapäivää vastaava lomaraha vaih-
detaan viikon vapaaksi (lomaraha 50 %), työaikapankkiin 
kirjataan vapaa-aikaa 40 tuntia, jos työntekijä tekee 40 
tunnin pituista työviikkoa.

Laskelma työaikapankin saldosta  
(tiliote)
Työntekijälle annetaan laskelma työaikapankin saldos-
ta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Laskelma voidaan 
antaa muun muassa seuraavilla tavoilla: 
• tiedot voidaan merkitä erillisinä erinä palkka-  

laskelmalle,
• tiedot voidaan merkitä erilliseen tiliotteeseen tai 
• tiedot voivat olla ajantasaisesti katsottavissa   

esimerkiksi tietojärjestelmästä. 

Laskelma tai tiliote voidaan antaa palkkakausittain, ti-
lin saldon muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa vii-
meistään kalenterivuoden tai tilikauden päättyessä. Las-
kelma tulee antaa aina työntekijän sitä pyytäessä.

Esimerkki. Mitä korvauksia tuntipalkkaiselle työntekijälle teollisuusaloilla yleensä maksetaan, kun hän on työskennellyt 
helatorstaiviikolla seuraavasti:

Työaikakirjanpito  Ma Ti Ke To Pe La Su

Työvuoroluettelon mukaiset tunnit PV PV 8 AP 8 Vapaa Vapaa

Tehdyt työtunnit -  -  8 8 8 8 8

• PV = työaikapankkivapaa
• AP= arkipyhä (helatorstai)

Työntekijälle maksetaan yleensä seuraavia korvauksia:
• Sunnuntaityökorvaus 16 tunnilta
• Arkipyhäkorvaus 8 tunnilta. Joidenkin työehtosopimusten mukaan korvausta ei makseta, jos työntekijä on arkipyhänä 

työssä.
• Viikkolepo sijoittuu maanantaille ja tiistaille eikä korvausta makseta.
• Viikkoylityöstä maksetaan korvaus 8 tunnilta, jos työehtosopimus niin määrää.
• Lakisääteistä ylityötä ei synny.
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4. Työttömyysturvalain työaikapankkia 
 koskevat muutokset

Palkkatodistuksen antaminen työttö-
myyspäivärahan myöntämistä varten 
Työttömyysturvalain mukaan työnantajan on annetta-
va työntekijälle työsuhteen päättyessä tai lomautuksen 
alkaessa palkkatodistus työttömyyspäivärahaa varten. 
Palkkatodistuksessa ilmoitetaan niin sanottu vakiintunut 
palkkatulo vähintään työttömyysturvalain työssäoloeh-
toon vaadittavalta ajalta (43/34 viikkoa). 

Palkkalaskelmaa voidaan käyttää palkkatodistuksena, 
jos siitä käyvät ilmi vaadittavat tiedot. Lisäksi työnantajan 
on annettava työttömyyskassalle yksittäisen työntekijän 
tuloja koskevat välttämättömät tiedot. 

Työaikapankkia koskevat työttömyysturvalain muutok-
set vaikuttavat työttömyyskassalle annettavaan palkka-
todistukseen merkittäviin tietoihin. 

Pankkivapaa-ajan palkka luetaan  
vakiintuneeseen palkkatuloon
Työttömyysturva perustuu työssäoloehdon osalta niin 
sanottuun ansaintaperiaatteeseen. Sen mukaan työssä-
oloehdon aikaiseen vakiintuneeseen palkkaan otetaan 
mukaan vain työssäoloehdon ajalta ansaitut tulot. 

Pankkivapaa-aika katsotaan palkansaajan työssä-
oloehtoon luettavaksi työksi, ja vapaan ajalta maksettu 
palkka luetaan mukaan työttömyyspäivärahan perus-
teena olevaan ansioon. Myös työaikapankista lainat-
tu vapaa-aika on työssäoloehtoon luettavaa työaikaa. 
Työaikapankkivapaan ajalta maksettu palkka merkitään 
palkkatodistukseen kuten sairausajan palkka.

Työaikapankkiin säästettyjä osatekijöitä ei sen sijaan 
oteta huomioon työttömyyspäivärahan perusteena ole-
vassa ansiossa. Tästä syystä työaikapankkiin säästettyjä 
eriä ei merkitä palkkatodistukseen.

Työaikapankista nostettu rahakorvaus
Työaikapankin saldo maksetaan rahakorvauksena yleen-
sä työsuhteen tai työaikapankkijärjestelyn päättyessä. 
Työaikapankista maksettua rahakorvausta ei lueta työt-
tömyyspäivärahan perusteena olevaan ansioon. Tästä 
syystä rahakorvaus ja sen maksupäivämäärä merkitään 
aina lisätietoina palkkatodistukseen. 

Oikeus työttömyysetuuteen koko- 
aikaisen lomautuksen ajalta
Kokoaikaisesti lomautettua pidetään työttömänä työttö-
myysturvalain mukaisesti. Lomautetulla työntekijällä on 
oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hänellä on työaika-
pankissa säästössä vapaa-aikaa. Toisin sanoen oikeus 
työttömyysetuuteen ei edellytä, että työntekijä pitää työ-
aikapankkivapaansa pois ennen lomautusta. 

Jos työntekijä pitää työaikapankkivapaata lomautuk-
sen aikana, vapaa-ajan palkka katsotaan työttömyystur-
vassa rahakorvaukseksi.  Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että työntekijä ei voi olla samanaikaisesti kokoaikai-
sesti lomautettuna ja työaikapankkivapaalla. 

Kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lo-
mautuksen alkamista työaikapankista maksettu rahakor-
vaus tai lomautuksen aikana maksettu rahakorvaus jak-
sotetaan lomautusilmoituksen mukaisille lomautuspäivil-
le. Säännöksen tarkoituksena on, että työntekijät käyttäi-
sivät lomautusten sijasta työaikapankkisäästöjä. 

Jos rahakorvaus on maksettu lomautuksen aikana, 
jaksotus voidaan tehdä rahakorvauksen maksamisajan-
kohdasta lukien. Jaksottaminen kohdistuu lomautusilmoi-
tuksen mukaisille todellisille lomautuspäiville. Jos työnte-
kijä on työssä joka toinen viikko ja joka toinen viikko lo-
mautettuna, jaksotettavat päivät eivät työpäivinä kulu.  

Irtisanomisaikana työaikapankkiin 
siirretty lomakorvaus ja taloudellinen 
etuus
Irtisanomisaikana työaikapankkiin säästetty lomakorvaus 
ja taloudellinen etuus jaksotetaan aina. Jaksottaminen 
tarkoittaa sitä, että työttömyyskassa määrittelee ajanjak-
son, jonka ajalta työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
turvaan. Omavastuuaika ei kulu eikä työttömyyspäivära-
haa makseta siltä ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. 

Työnantajan tulee aina merkitä työsuhteen päättyessä 
maksettava lomakorvaus ja taloudellinen etuus eriteltyi-
nä palkkatodistukseen. Merkitystä ei ole sillä, että etuu-
det on mahdollisesti siirretty työaikapankkiin ja korvattu 
rahakorvauksena työsuhteen päättyessä. 
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Työaikapankkivelka työsuhteen  
päättyessä
Työntekijä voi lainata työaikapankista vapaa-aikaa ja saa-
da tällä tavoin työnantajalta palkkaennakkoa, ennen kuin 
palkkaa vastaava työ on tehty. Jos työntekijän työsuhde 
päättyy, ennen kuin hän ehtii tehdä pitämäänsä vapaata 
vastaavan työajan, hän jää velkaa työnantajalle.

Lopputilissä vähennetty palkkavelka ilmoitetaan palk-
katodistuksen lisätiedot-kohdassa (7). Samalla on ilmoi-
tettava lomakorvauksen kokonaismäärä. Työttömyys-
kassa vähentää palkkavelan ensi sijassa jaksotettavasta 
lomakorvauksesta. Lomakorvauksen ylimenevä palkka-
velka lisätään kassan toimesta vakuutuspalkkaan päivä-
rahan suuruutta määrättäessä, jotta palkka vastaisi työn-
tekijän vakiintunutta ansiota.

Oikeus työttömyysetuuteen   
osa-aikaisen lomautuksen ajalta
Työttömyysturvalain 4 luvussa säädetään sovitellusta 
työttömyysetuudesta. Soviteltuun työttömyysetuuteen 
on oikeus sellaisella työnhakijalla, jonka päivittäistä tai 
viikoittaista työaikaa on lyhennetty esimerkiksi lomautuk-
sen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työnte-
kijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippu-
vuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. 

Soviteltu päiväraha lasketaan siten, että täydestä an-
siopäivärahasta, jota kokonaan työtön olisi saanut, vä-
hennetään puolet sovittelujakson aikana ansaitusta pal-
kasta. Sovittelujakson aikana ansaittu tulo otetaan huo-
mioon sovittelujakson tulona riippumatta siitä, milloin tulo 
on tosiasiallisesti maksettu. 

Sovittelussa otetaan tulona huomioon sekä työaika-
pankkiin säästetyt että sieltä nostetut ansiot. Säästetyillä 
ansioilla tarkoitetaan rahamääräisten erien lisäksi myös 
säästettyä työaikaa vastaavaa palkkaa. Lisäksi työaika-
pankista nostettu rahakorvaus otetaan aina huomioon 
soviteltavana tulona. Näin ollen sovittelun aikana ei ole 
merkitystä sillä, nostetaanko työaikapankin saldo vapaa-
aikana vai rahakorvauksena. 

Työttömyysturvalain mukaan työnhakijalla ei ole oike-
utta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työaikan-
sa sovittelujakson aikana ylittää 75 prosenttia alalla so-
vellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajas-
ta. Palkallinen työaikapankkivapaa luetaan tässä yhtey-
dessä työajaksi. Työaikatarkastelussa otetaan huomioon 
myös sovittelujakson aikana työaikapankkiin talletetut 
työtunnit. 

Työaikapankkivapaata voidaan käyttää sovittelujak-
solla normaalisti. Palkkalaskelmaa voidaan sovittelun 
aikana käyttää palkkatodistuksena, jos siitä käyvät ilmi 
vaadittavat tiedot. Vapaa-ajan palkka merkitään palkka-
laskelmaan kuten muutkin poissaoloaikojen palkat. Li-
säksi palkkalaskelmaan tulee merkitä lisätietoina sovit-
telujakson aikana työaikapankkiin säästetyt työtunnit ja 
palkkaerät. Myös työaikapankkiin siirrettyjä työtunteja 
vastaava palkka on ilmoitettava. 

Työaikapankin käyttö vuorotteluvapaan 
aikana
Vuorottelukorvaukseen ei vuorotteluvapaalain 14 §:n no-
jalla ole oikeutta siltä ajalta, jona vuorottelija saa työn-
antajaltaan palkkaa tai vuosilomapalkkaa taikka muita 
korvauksia tai vastikkeita, joita vastaan vuorottelija saa 
vastaavaa vapaa-aikaa. 

Jos työntekijä pitää työaikapankkivapaata vuorotte-
luvapaan aikana, vapaa-ajan palkka katsotaan rahakor-
vaukseksi samalla tavalla kuin työttömyysturvassa eikä 
oikeutta vuorottelukorvaukseen tältä ajalta ole. Tämä 
merkitsee sitä, että työntekijä ei voi olla samanaikaisesti 
vuorotteluvapaalla ja työaikapankkivapaalla. 
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5. Palkkaturva turvaa työaikapankki-
 saatavat 

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteesta johtuvat 
saatavat palkkaturvana valtion varoista, jos työnantaja 
ei pysty niitä maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan. 
Työntekijän oikeudesta palkkaturvaan säädetään palkka-
turvalaissa. Vuoden 2007 alusta palkkaturvalaki on sisäl-
tänyt säännökset palkkaturvana maksettavasta työaika-
pankkisaatavasta ja sen enimmäismäärästä. 

Työaikapankkiin perustuva saatava voidaan maksaa 
palkkaturvana, jos työaikapankkijärjestelmän käyttöön-
otosta ja sisällöstä on sovittu työpaikalla kirjallisesti tai 
sen ehdot on muutoin kirjattu. Lisäksi edellytetään, että 
työnantaja on pitänyt työntekijäkohtaisista saatavista ja 
niiden kertymisestä työaikapankkitiliä. 

Tilille merkitään kaikki työaikapankkitapahtumat ja nii-
den ajankohdat, ja tilin saldo osoittaa säästössä olevaa 
aikaa. Erityistä työaikapankkitiliä ei tarvitse pitää, jos työ-
aikapankkitapahtumat ja säästön määrä käyvät ilmi suo-
raan työaika- ja palkkakirjanpidosta. 

6. Ennakonpidätys ja työnantaja-
 maksut

Palkkaturvana maksettavan työaikapankkisaatavan 
enimmäismäärä on työntekijän kuuden kuukauden palk-
kaa vastaava määrä. Saatavaa on haettava palkkatur-
vana kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 
Työaikapankin säästö erääntyy maksettavaksi työsuh-
teen päättyessä tai työaikapankkia koskevan sopimuk-
sen päättyessä. 

Työaikapankkisaatavaa koskevia säännöksiä ei kui-
tenkaan sovelleta vuosilomalain, työaikalain ja työehto-
ehtosopimusten mukaisiin työaikajoustoihin silloin, kun 
ne eivät liity työaikapankkijärjestelyyn. Tällaisia työaika-
joustoja ovat muun muassa vuosiloman säästäminen, 
ylityön korvaaminen vapaana ja lomarahan vaihto va-
paaksi. Näissä tilanteissa palkkaturvan enimmäismää-
rä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn 
työn perusteella on 15 200 euroa.

Ennakonpidätyksen toimittamisajan-
kohta
Verohallitus antoi 2.2.2005 työaikapankkityöryhmälle 
lausunnon ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta 
työaikapankkisaatavien osalta. Lausunnossa sanotaan, 
että ”rahasuoritusten siirtäminen työaikapankkiin siirtää 
palkanmaksun ajankohtaa. Tällöin työntekijä päättää siir-
tää ansaitun, riidattoman palkkasaatavan nostamisen 
myöhempään ajankohtaan. Tällaisia eriä ovat esimerkik-
si sunnuntaityölisät, ylityökorvaukset ja bonukset. Vaikka 
työntekijä voi eräkohtaisesti päättää, ottaako hän korva-
uksen tai osan siitä heti rahana vai siirtääkö hän sen työ-
aikapankkiin, hän ei ole saanut kyseistä erää vallintaan-
sa TVL 110 §:ssä tarkoitetulla tavalla edellyttäen, että 
työaikapankkia koskevassa paikallisessa sopimuksessa 
on kirjallisesti sovittu, että työaikapankin saldo voidaan 
korvata rahana ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteis-

sa, kuten työsuhteen päättyessä tai purettaessa työaika-
pankkijärjestelmä yksittäisen työntekijän osalta”.

Ennakonpidätys voidaan Verohallituksen lausunnon 
mukaan toimittaa vapaaksi vaihdettujen ja työaikapank-
kiin säästettyjen rahasuoritusten osalta vasta silloin, kun 
työaikapankin säästöä käytetään. Edellytyksenä kuiten-
kin on, että työaikapankin saldo voidaan korvata rahana 
ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten
• työsuhteen päättyessä tai 
• purettaessa työaikapankki kokonaan tai yksittäisen 

työntekijän osalta.

Tästä syystä työaikapankkia koskevassa paikallises-
sa sopimuksessa on aina sovittava tilanteet, joissa työ-
aikapankin saldo voidaan korvata rahakorvauksena. So-
pimus on tehtävä kirjallisena. 
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Saldo voidaan korvata rahana muissakin kuin edellä 
mainituissa tilanteissa, jos rahakorvauksen maksuperus-
te on etukäteen sovittu työaikapankkisopimuksessa. Jos 
työntekijä voi nostaa työaikapankin saldon tai osan siitä 
rahakorvauksena haluamanaan ajankohtana, ennakon-
pidätysvelvollisuus syntyy, kun osatekijä talletetaan työ-
aikapankkiin. 

Eläkevakuutus-, sosiaaliturva- ja tapa-
turmavakuutusmaksujen maksaminen
Työaikapankkivapaa-ajan palkka ilmoitetaan verotuk-
sessa sen vuoden tulona, jona vapaa-ajan palkka tai 

rahakorvaus on maksettu ja ennakonpidätys toimitettu. 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan ennakonpi-
dätysten yhteydessä viimeistään palkanmaksukuukautta 
seuraavan kuukauden 10. päivä.

Eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen 
kalenterivuoden ansioksi, jona se on maksettu. Tämä 
koskee myös työaikapankista saatua palkkaa ja rahakor-
vausta. Hyvin harvinaisissa erityistilanteissa eläkelaitos 
voi katsoa työansion, lähinnä rahakorvauksen työsuh-
teen päättyessä, sen kalenterivuoden tuloksi, jona se on 
ansaittu. Maksuperiaatetta sovelletaan myös tapaturma- 
ja työttömyysvakuutusmaksujen osalta.

7. Työaikapankkijärjestelmä ja palkan  
 ulosotto

Kun velallisen palkka on ulosmitattu, ulosottomies lä-
hettää palkanmaksajalle maksukiellon. Kielto velvoittaa 
palkanmaksajan suorittamaan ulosottopidätyksen velalli-
sen palkkatulosta ja tilittämään sen ulosottomiehelle. Jos 
työnantaja ei noudata maksukieltoa, ulosottomies voi pe-
riä tilittämättä jätetyn määrän palkanmaksajalta.

Kun maksukielto on annettu, työntekijä ei voi määrä-
tä siitä palkan osasta, joka maksukiellon mukaan tulee 
tilittää ulosottoon. Epäselvää esimerkiksi on, voiko työn-
tekijä, jonka palkka on ulosmitattu, sopia työnantajansa 
kanssa ylitöiden ottamisesta vapaana. 

Tulkinnanvaraista on sekin, ulottuuko palkan ulosmit-
tauksen tuottama määräämiskielto siihen, että velallinen 
määrää jo ansaitun palkan muutettavaksi vapaa-ajaksi. 
Ulosottokäytännössä ei kuitenkaan ole koettu ongelmak-
si sitä, että velallinen vaihtaa lomarahan vapaaksi. Tätä 
taustaa vasten näyttäisi mahdolliselta, ettei palkan ulos-
mittaus ehkä estäisi työntekijää siirtämästä normaalin 
työaikansa ylittävää osaa työajastaan työaikapankkiin.

Työajan siirtäminen työaikapankkiin voimassa olevan 
palkanulosmittauksen aikana on siis tulkinnanvaraista. 
Ensi sijassa ratkaisuvalta kuuluu ulosottomiehelle, jolta 
työnantaja voi kysyä neuvoa. Ulosmittauksesta voi valit-
taa käräjäoikeuteen. 
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8. Työaikapankin saldo tilin-     
 päätöksessä

Työaikapankkijärjestelmässä kertyneiden pidempiaikais-
ten säästöjen ja lainausten jaksottaminen toteutetaan ti-
linpäätöksen yhteydessä. Säästöt ovat kirjanpidolliselta 
luonteeltaan siirtovelkoja, ja ennakkona maksetut palkat 
siirtosaamisia. 

Kirjanpitolainsäädäntö
Suomen kirjanpitolainsäädäntö ei tee eroa lyhytaikaisten 
ja pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien välillä. Kirjanpidon 
yleisten periaatteiden mukaan palkkamenot kirjataan 
suoriteperusteisesti kuluksi sille tilikaudelle, jonka aikana 
niihin liittyvä työ on suoritettu. Tuloslaskelman henkilös-
tökuluihin sisällytetään palkkakulujen lisäksi myös laki-
sääteiset ja vapaaehtoiset henkilösivukulut. 

Jos kyseistä menoa ei ole kokonaan vielä maksettu 
palkansaajalle, maksamatta oleva määrä kirjataan ta-
seen vastattaviin siirtovelaksi. Kirjattavien kulujen ja 
siirtovelan määrässä otetaan huomioon eläkevakuutus-
maksut, sosiaaliturvamaksut ja muut palkkoihin liittyvät 
vakuutusmaksut.

Jos työntekijälle on puolestaan maksettu enemmän 
kuin saadun työsuoritteen mukainen meno, työnanta-
jayritykselle syntyy siirtosaaminen. Se vastaa maksettu-
na ennakkona sitä työntekijälle maksetun palkan ja sii-
hen liittyvien henkilösivukulujen osuutta, jota vastaan ei 
ole vielä saatu työsuoritusta. 

Työaikapankkijärjestelmässä esitetään edellä mainit-
tuja periaatteita noudattaen saatua työsuoritusta vas-
taavat palkka- ja henkilösivukulut kokonaisuudessaan 
tuloslaskelmassa ja ”säästöinä” tilikauden päättyessä 
todettavat saldot siirtovelkoina. Negatiiviset ”lainasaldot” 
esitetään vastaavasti siirtosaamisina.

Kirjattaessa työaikapankkijärjestelmän saamisia ja 
velkoja tilinpäätöksessä ensimmäistä kertaa sovelle-
taan arvostuksessa sen tilikauden päättyessä vallitsevaa 
palkkatasoa, jolloin työsuoritus on vastaanotettu tai sitä 
koskeva saaminen on tullut ensi kertaa kirjatuksi. 

Seuraavilla tilikausilla kirjataan palkansaajakohtaisten 
saldojen perusteella vuosittain säästöt ja lainat uudelleen 
tilinpäätöshetkellä vallitsevien palkkatietojen mukaisesti. 
Siirtovelan tai -saamisen nettomuutos vaikuttaisi tällöin 
tuloslaskelmassa esitettävien henkilöstökulujen mää-
rään.

 

IFRS-raportointi
Kaikki pörssiyhtiöt siirtyivät EU-alueella viimeistään 
vuonna 2005 noudattamaan konserniraportoinnissaan 
IFRS-standardeja (International Accounting/Financial 
Reporting Standards). Listattujen yhtiöiden siirtyminen 
IFRS-raportointiin tuo mukanaan Suomen voimassaole-
vaa käytäntöä tarkemmat säännökset työsuhde-etuuksi-
en käsittelyyn kirjanpidossa. IAS 19 ”Työsuhde-etuudet” 
-standardin mukaan lyhytaikaiset työsuhde-etuudet ja 
pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään eri tavoin.

Lyhytaikaisilla etuuksilla tarkoitetaan etuuksia, jotka 
erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi 12 kuu-
kauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka ai-
kana etuuden perustana oleva työ on suoritettu. Tällaiset 
edut käsitellään IFRS-raportoinnissa samalla tavoin kuin 
Suomen käytännössä kaikki työsuhde-etuudet. IFRS-
normiston mukaan lyhytaikaiset etuudet käsitellään dis-
konttaamattomina, koska niihin liittyvä suoritus makse-
taan 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Työaikapankkijärjestelmään liittyvät järjestelyt ovat 
IFRS-normiston mukaan luonteeltaan muita pitkäaikaisia 
työsuhde-etuuksia, jos niitä vastaavat suoritukset eivät 
eräänny kokonaisuudessaan maksettavaksi 12 kuukau-
den kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana 
etuuden perustana oleva työ on suoritettu. 

IFRS-normiston mukaan muiden pitkäaikaisten työ-
suhde-etuuksien tilinpäätöskäsittelyssä noudatetaan sa-
moja laskentateknisiä periaatteita kuin työsuhteen päät-
tymisen jälkeisissä etuuspohjaisissa järjestelyissä. Jos 
kyseessä on myöhemmin kuin 12 kuukauden kuluttua 
suoritettava etuus, siihen liittyvät velvoitteet diskonta-
taan valittua diskonttokorkoa noudattaen. Työaikapank-
kiin ”säästettyjen” ja sieltä ”lainattujen” erien osalta tä-
mä merkitsee käytännössä sitä, että tilinpäätöshetkellä 
todettava saaminen tai velvoite arvostetaan tilikauden 
päättyessä vallitsevien palkkatietojen mukaisesti.
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9. Palkka- ja työaikakirjanpito

Palkkojen ja työajan kirjaamisessa on noudatettava työ-
aika-, vuosiloma- ja ennakkoperintälaissa olevia sään-
nöksiä sekä työehtosopimusten määräyksiä.

Tehdyn työajan kirjaaminen
Työaikalain 37 §:n mukaan työnantajan on kirjattava 
tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työnteki-
jöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä vaihtoehtoisesti joko 
säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sun-
nuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki 
tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sun-
nuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. 

Työaikapankkiin siirrettävät työtunnit ja tarvittaessa 
niitä vastaava laskennallinen palkka kirjataan työnteko-
ajankohtana työaikalain 37 §:n mukaisesti. Työaikapank-
kiin siirrettävät tunnit suositellaan kirjattavaksi erillään 
muusta ajankäytöstä esimerkiksi erillisenä palkkalajina. 

Tunti- ja urakkapalkkojen kirjaamisesta
Työaikapankin toteutusta suunniteltaessa palkkahallin-
nossa tulee muun muassa ottaa huomioon seuraavat 
asiat:
• tehdyt tunnit kirjataan työntekoajankohtana,
• palkkakustannusten jakaminen tehdyn työajan/loma-

ajan/muun ajan palkoiksi,
• lisä- ja ylityökorotusten perusteena oleva keskitunti-

ansion laskenta,
• ansionmenetyskorvausten perusteena oleva keski-

tuntiansion laskenta,
• keskituntiansioon tai keskipäiväpalkkaan perustuva 

lomapalkan laskenta,
• prosenttiperusteinen lomapalkan laskenta,
• yrityksen ja työpaikan kustannuslaskennan vaatimuk-

set palkkakustannusten kohdistamisesta eri töille ja 
projekteille sekä

• ulkopuoliset tilastointitarpeet, kuten EK:n palkka-  
tilastointi.

Tuntipalkkaisen työntekijän erilaisten keskituntiansioi-
den laskentaperuste on yleensä tehdyn työajan palkka-
summa. Niin ikään tehdyn työajan palkkasumma on pro-
senttiperusteisen lomapalkan laskentaperuste. Jos työ-
aikaa säästetään työaikapankkiin, säästetyt työtunnit ja 
niitä vastaava teoreettinen palkka tulee ottaa huomioon 
keskituntiansioita ja lomapalkkaa laskettaessa. 

Kuukausipalkkojen kirjaamisesta
Työaikapankkijärjestelmää suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon muun muassa seuraavat asiat:
• pankkivapaa-ajalta maksettavan palkan määräytymis-

peruste, 
• vuoro- ja olosuhdelisien käsittely,
• työaikapankin säästöjen ja pankkivapaiden vaikutus 

tulospalkkioiden määräytymis- ja jakoperusteisiin,
• tehtyjen työtuntien kirjaaminen työntekoajankohtana,
• palkkakustannusten jakaminen tehdyn työajan/loma-

ajan/muun ajan palkoiksi,
• yrityksen ja työpaikan kustannuslaskennan vaatimuk-

set palkkakustannusten kohdistamisesta eri töille ja 
projekteille sekä

• ulkopuoliset tilastointitarpeet, kuten EK:n palkkatilas-
tointi.
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10. EK:n työaika- ja poissaolo-
 tiedustelu

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on laatinut jäsenyrityk-
sille ajankäytön seurantaa varten yhtenäisen työaika- ja 
poissaololuokittelun. 

Luokittelua voidaan käyttää kaikkia henkilöstöryhmiä 
(työntekijöitä ja toimihenkilöitä) koskevassa ajankäytön 
rekisteröinnissä ja seurannassa. Lisäksi EK tiedustelee 
vuosittain jäsenyrityksiltään tietoja tehdyistä työajoista 
ja poissaoloajoista. Työaikatiedustelu on jäsenyrityksille 
vapaaehtoinen.

Työaika- ja poissaololuokittelun peruskäsitteenä on 
teoreettinen säännöllinen työaika. Sillä tarkoitetaan so-
pimukseen perustuvaa työaikaa vuosiloma-aika mukaan 
luettuna. 

Teoreettiseen säännölliseen työaikaan luetaan sovi-
tun työaika- tai työtuntijärjestelmän mukainen aika, oli-
pa henkilö tänä aikana työssä tai poissa työstä. Käsit-
teeseen luetaan myös vuosiloma-aika laskettuna siten, 
että mukaan otetaan vain ne päivät, jotka olisivat olleet 
työpäiviä. Teoreettiseen säännölliseen työaikaan ei lueta 
muun muassa lisä- ja ylityöaikaa eikä arkipyhiä.

Työvuoroluettelon tai muuten sovitun työajan puitteis-
sa tehty työaika rekisteröidään säännöllisenä työaikana 
tehdyksi työajaksi. Työaikapankkiin säästetyn työajan 
työntekijä on yleensä ollut työssä säännöllisen työajan li-
säksi. Tästä syystä työaikapankkiin säästetty työaika 
merkitään ajankäytön seurannassa kohtaan ”1.2 Li-
sä- ja ylityöaika”. 

Ajankäytön seurannassa vuosilomaksi merkitään vuo-
den aikana tosiasiassa pidetty vuosiloma-aika, joka pe-
rustuu vuosilomalakiin tai työehtosopimukseen. Kun vuo-
silomaa säästetään työaikapankkiin, säästövuonna työtä 
tehdään säästetyn vuosiloman ajan enemmän. Säästö-
vuonna säännöllisenä työaikana tehty työaika siis kas-
vaa. 

Myös silloin, kun työajan lyhennysvapaa säästetään 
työaikapankkiin, säästövuonna tehdään enemmän työtä. 
Työaikapankkiin säästetty säännöllisen työajan ylittävä 
työaika merkitään ajankäytön seurannassa kohtaan ”1.2 
Lisä- ja ylityöaika”. Työajan lyhennysvapaata ei ilmoiteta 
säästämisvuonna erikseen työaikatiedustelussa. 

Työaikatiedustelussa pidetty työaikapankkivapaa 
ilmoitetaan kohdassa ”6.3 Muu ansaintaperusteinen 
vapaa-aika”. Pidetty työaikapankkivapaa on näin ol-
len ajankäytön seurannassa muuta ansaintaperusteista 
vapaa- aikaa, joka vähentää säännöllistä vuosityöaikaa. 

Esimerkki vuosiloman säästämisestä    
työaikapankkiin:

a) Työntekijällä on oikeus 30 vuosilomapäivään (200 tun-
tia = 25 työpäivää), joista hän säästää työaikapankkiin 6 
lomapäivää (5 työpäivää eli 40 tuntia). Työaikatieduste-
lussa vuosilomaksi merkitään vuoden aikana tosiasias-
sa pidetty vuosiloma 160 tuntia. Työntekijän teoreettisen 
säännöllisen työajan pituudeksi oletetaan 1 916 tuntia 
vuodessa. Työntekijä on säästänyt työaikapankkiin edel-
lä mainitun kuuden lomapäivän lisäksi 150 työtuntia lisä- 
ja ylitöinä. 

Työaikapankkiin säästetyt osatekijät rekisteröidään  
todellisen ajankäytön mukaisesti seuraavasti:

Teoreettinen säännöllinen työaika 1 916 tuntia
1.1 Säännöllisenä työaikana tehty työaika 1 756 tuntia
1.2 Lisä- ja ylityöaika 150 tuntia
6.1 Vuosiloma 160 tuntia

b) Työntekijä pitää seuraavana vuonna työaikapankkiva-
paata 100 tuntia. Vuosilomaa hän on pitänyt 30 loma-
päivää, joka työaikatiedustelussa kirjataan 200 tunniksi. 
Teoreettinen säännöllinen työaika on 1 916 tuntia vuo-
dessa, jota vähentävät vuosiloma ja pidetty työaikapank-
kivapaa. 

Työaikapankista pidetty vapaa kirjataan vapaan pitoajan-
kohtana seuraavasti:

Teoreettinen säännöllinen työaika 1 916 tuntia
1.1 Säännöllisenä työaikana tehty työaika 1 616 tuntia
6.1 Vuosiloma 200 tuntia
6.3 Muu ansaintaperusteinen vapaa-aika     100 tuntia
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11. EK:n palkkatilastot 

Työntekijöiden neljännesvuositilasto
Tuntipalkkatilasto kuvaa säännölliseltä työajalta ja teh-
dyltä työajalta maksettuja palkkoja vuosineljänneksen 
aikana ja koskee tuntipalkkaisia henkilöitä. Työaikapank-
kiin säästetty työaika ja sitä vastaava palkka luetaan sen 
neljännesvuoden aika-, urakka- ja palkkiotyöstä makset-
tuun palkkaan, jonka kuluessa työ on tehty. 

• Tehty työaika ja ansaittu palkka tilastoidaan sinä ajan-
kohtana, jona työ on tehty.

• Tunteihin merkitään myös työaikapankkiin säästetyt 
tehdyt työtunnit.

• Tehdyn työajan rahapalkka sisältää työaikapankkiin 
säästettyjä tunteja vastaavan teoreettisen rahapalkan, 
vaikka palkkaa ei ole työntekijälle maksettu. 

• Pankkivapaalta maksettua palkkaa ei ilmoiteta neljän-
nesvuositilastossa.

Tuntipalkkatilasto kalenterivuodelta
Tuntipalkkatilasto kalenterivuodelta kuvaa vuoden aika-
na maksettuja kokonaisansioita ja koskee tuntipalkkaisia 
henkilöitä. Kokonaisansiolla vuodessa tarkoitetaan en-
nakonpidätysten alaisten rahapalkkojen ja luontoisetu-
jen yhteismäärää eli kaikkia vuoden kuluessa maksettuja 
palkkoja.

• Tunteihin merkitään myös työaikapankkiin säästetyt 
tehdyt työtunnit.

• Tehdyn työajan rahapalkka sisältää työaikapankkiin 
säästettyjä tunteja vastaavan teoreettisen rahapalkan, 
vaikka palkkaa ei ole työntekijälle maksettu. 

• Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka sisältää pank-
kivapaalta maksetun palkan.

• Vuosilomapalkat -kohta sisältää myös teoreettisen 
palkan työaikapankkiin säästetyn vuosiloman ja loma-
rahan osalta.

• Vapaapäivien palkat -kohtaan ei merkitä pankkivapaa-
ajan palkkaa, koska palkat on jo ilmoitettu asianomai-
sissa kohdissa työaikapankkiin siirrettäessä.

• Ylityötunnit sisältävät vuoden aikana tehdyt, työaika-
pankkiin säästetyt ylityötunnit.

• Sunnuntai- ja ylityökorotukset sisältävät vuoden aika-
na ansaitut, työaikapankkiin säästetyt sunnuntai- ja 
ylityökorotukset.

• Muut ennakonpidätyksen alaiset palkat -kohtaan mer-
kitään vuoden aikana työaikapankkiin säästetyt palk-
kaerät, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin kohtiin.

Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 
Kuukausipalkkatilasto lokakuulta kuvaa lokakuussa an-
saittuja palkkoja ja koskee kuukausipalkkaisia henkilöi-
tä.  
• Lokakuussa pankkivapaalla olleen henkilön osalta ti-

lastoon merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vas-
taava normaali kuukausipalkkansa.
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Esimerkki: Tuntipalkkaisen työntekijän tuntien ja palkkojen rekisteröinnistä:

Tuntipalkkainen työntekijä A on tehnyt ensimmäisellä palkkakaudella aikatyötä 66 tuntia ja urakkatyötä 54 tuntia. A siir-
tää 26 tuntia aikapalkastaan ja 14 tuntia urakkapalkastaan työaikapankkiin. Toisella palkkakaudella A on tehnyt aikatyö-
tä 80 tuntia ja vaihtanut lomarahasta viikon vapaaksi. Lomarahaa vastaava vapaa-aika 40 tuntia siirretään työaikapank-
kiin. Kolmannella palkkakaudella A on pitänyt kaksi viikkoa työaikapankkivapaata.

Työntekijän A tuntipalkka 10 euroa, keskituntiansio 12 euroa ja urakkatyöstä saatu ansio vastaavat 15 euron tuntipalk-
kaa. Vapaa-ajan palkka maksetaan keskituntiansion perusteella. Vapaa-ajan palkan perusteesta sovitaan työaikapank-
kisopimuksessa.

Palkkakirjanpitomerkinnät

Tehdyt  tunnit Palkka Työaikapankin 
kirjaukset

Palkkakaudelta 
maksettava palkka

Palkkakausi 1

Aikapalkat 40 400 ---- 400

Aikapalkat työaika-
pankkiin 26 260 26 ----

Urakkapalkat 40 600 ---- 600

Urakkapalkat työaika-
pankkiin 14 210 14 ----

Palkkakausi 2

Aikapalkat 80 800 ---- 800

Lomaraha ---- 445 40 ----

Palkkakausi 3

Nosto työaikapankista ---- ---- - 80 960

Kaikki yhteensä 200 2715 0 2760
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