PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN
TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA
Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan
työehtosopimuksen uudistamisesta keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen
puitteissa seuraavasti:
1. Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018 siten kuin
työehtosopimuksen 35 §:ssä on todettu.
2. Henkilökohtaiset palkat ja taulukkopalkat säilyvät ennallaan
Työntekijöiden henkilökohtaisia 31.1.2017 voimassa olleita palkkoja ja
taulukkopalkkoja ei tällä sopimusratkaisulla muuteta.
3. Tekstimuutokset:
Työehtosopimuksen tekstit säilyvät ennallaan lukuun ottamatta seuraavia
muutoksia:
2. Työajan pidentäminen
Työehtosopimuksen mukaista vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24
tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.
Kuukausipalkkaisen kokoaikatyötä tekevän työntekijän keskimääräinen
viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia viikossa.
Kuukausipalkkaisen osa-aikatyötä tekevän työntekijän viikkotyöajan
pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin osa-aikatyöaika on täyteen
työaikaan. Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään alle
työehtosopimuksessa määrätyn säännöllisen enimmäistyöajan.
Muutos tulee voimaan 1.2.2017 alkaen.
3. Muut TES-muutokset
Liitteet.
1. Viikkotyöajan 30 minuutin pidentämisen vaikutukset TES-kirjauksiin
2. Paikallinen sopiminen työajoista
3. Työaikapankki
4. Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen
5. Selviytymislauseke

4. Työehtosopimuksen soveltamisala ja varhaiskasvatus
Työehtosopimusosapuolet toteavat, että yksityisen sosiaalipalvelualan
työehtosopimusta on koko sen voimassaoloajan sovellettu muun
sosiaalipalvelun ohella myös yksityisiin päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen
siirtyminen 1.1.2013 alkaen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta
Opetusministeriön hallinnonalalle ei merkitse muutosta sosiaalipalvelualan
työehtosopimuksen soveltamisalaan, vaan työehtosopimusta sovelletaan
edelleen myös yksityisiin päiväkoteihin.
5. Kilpailukykysopimuksen kattavuus
Työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat kilpailukykysopimuksen kattavuutta ja
tämän jälkeen hallituksen ilmoittamia tukitoimenpiteitä. Mikäli keskusjärjestöt
toteavat, etteivät 29.2.2016 sovitun kilpailukykysopimuksen kattavuus tai
hallituksen toimenpiteet ole riittäviä eikä sopimusta synny, raukeaa tämä
sopimus automaattisesti ilman eri ilmoitusta.
6. Jatkuvan neuvottelun periaate
Osapuolet noudattavat jatkuvan neuvottelun periaatetta keskinäisissä
suhteissaan.
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LIITE
SELVIYTYMISSOPIMUS (Osana paikallisen sopimisen
liitepöytäkirjaa 6 §)
1§
Allekirjoittaneet järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että järjestöjen
allekirjoittaman työehto- ja palkkasopimuksen palkka- tai muista
taloudellisia etuuksia koskevista vähimmäisehdoista voidaan paikallisesti
sopia poikkeavasti siten kuin tässä sopimuksessa on sovittu.
…
5§
Tämän pöytäkirjan mukainen paikallinen sopimus edellyttää, että siitä
annetaan tieto työehtosopimusosapuolille.
Työehtosopimusosapuolilla on oikeus riitauttaa taloudellisia etuuksia
koskeva paikallinen sopimus yhden kuukauden kuluessa sen tiedoksi
saamisesta. Työehtosopimusosapuolilla on tällöin mahdollisuus muuttaa
paikallista sopimusta tai kumota se. Muutettu paikallinen sopimus tulee
voimaan työehtosopimusosapuolten sopimana ajankohtana.

6 § Selviytymissopimus
Työehtosopimusosapuolilla ei ole riitautus- ja kumoamismahdollisuutta,
jos paikallinen sopimus on tehty tämän pöytäkirjan mukaisesti ja täyttää
seuraavat lisäedellytykset:
Osapuolet:
- työnantaja ja allekirjoittajajärjestön luottamusmies
- työntekijä hyväksyy osaltaan sopimuksen
Edellytykset
- Erittäin painavat ja poikkeukselliset taloudelliset syyt
tilanteissa, joissa sopimus yhdessä muiden toteutettavien
toimenpiteiden kanssa on välttämätöntä työnantajan
toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi.

- Taustalla taloudelliset vaikeudet, jotka johtaisivat
työvoiman käytön vähentämisiin taloudellisilla perusteilla.
- peruste todetaan paikallisesti yhteisesti:
o toimien tarve ja mitoitus
o vaikutus kriisistä selviytymiseen yhdessä muiden
toimenpiteiden kanssa
- perusteena ei voi olla kilpailuedun hankkiminen suhteessa
muihin alan yrityksiin
- sopimuksen tehnyttä työntekijää ei voida lomauttaa, osaaikaistaa tai irtisanoa taloudellis-tuotannollisin syin
sopimuksen voimassaoloaikana eikä kahden kuukauden
kuluessa sen päättymisestä
o jos työnantaja toimii edellä mainitun määräyksen
vastaisesti, sopimus purkautuu välittömästi ja
työnantaja korvaa sovitun säästön
- sovittava, miten työpaikan johto ja omistajat sitoutuvat
yrityksen toimintaedellytysten parantamiseen.
Säästötoimenpiteiden on kohdistuttava tasapuolisesti
yrityksen johtoon ja henkilöstöön.
Sopimuksen muoto ja kesto
kirjallisesti
- määräaikainen enintään vuoden mittainen sopimus,
kuitenkin enintään voimassaolevan työehtosopimuskauden
loppuun
Sopimus voidaan tehdä seuraavista taloudellisista etuuksista
 Lomaraha: Sopimus voi koskea lomarahan suuruutta, vapaaksi
vaihtamista ja maksuajankohtaa.
 Palkka: Työntekijän palkkaa voidaan sopia alennettavaksi enintään
lomarahan poistoa vastaavalla määrällä. Palkkaa ei kuitenkaan voi
sopia alle työntekijän tehtävänmukaisen saman
paikkakuntakalleusluokan peruspalkkatason.
Yrityksen taloudellisen tilanteen parantuminen
- sopimus on irtisanottavissa kesken sopimuskauden 3 kk
irtisanomisajalla, jos yrityksen taloudellisessa tilanteessa
tapahtuu odottamatonta, olennaista parantumista
sopimuksen tekohetkeen verrattuna.

Muuta
- luottamusmiehelle annetaan kaikki tarpeellinen tieto
kirjallisesti hyvissä ajoin ennen neuvottelujen aloittamista ja
tietoja on täydennettävä tarvittaessa neuvottelujen aikana
- luottamusmiehellä on oikeus saada neuvontaa esimerkiksi
työnantajan taloushallinnon asiantuntijoilta.

7§
Muuten noudatetaan paikallisen sopimisen menettelytapoja.
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Liite:
Luottamusmiesten
toimintaedellytysten
Muutokset (kursiivilla)

kehittäminen

LM-sopimus:
Alueluottamusmies
1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita
tämän sopimuksen tarkoittamia saman allekirjoittajajärjestön
luottamusmiehiä sen itsenäisiin alueellisiin tai toiminnallisiin
yksiköihin. Näin voidaan menetellä, milloin työntekijöiden
lukumäärä, työpaikan luonne ja varsinaisen luottamusmiehen
mahdollisuudet tavata työntekijät sekä yrityksen
yhteistoimintajärjestelmä tätä edellyttävät.
Yrityskohtaisesti sovitaan luottamusmiesten lukumäärä ja toimintaalue em. seikat huomioon ottaen sekä ajankäyttö 7 § periaatteet
huomioiden. Sopimus tehdään yrityksen ja allekirjoittajajärjestön
tai allekirjoittajajärjestön valtuuttaman luottamusmiehen kesken.
Alueellisessa luottamusmiesjärjestelmässä on varmistettava
luottamusmiehen tosiasialliset mahdollisuudet
luottamusmiestehtävän hoitamiseen. Luottamusmiehellä on oltava
mahdollisuus tutustua alueensa toimipisteisiin, vierailla
edustamissaan yksiköissä ja pitää edustamiinsa työntekijöihin
yhteyttä. Luottamusmiehen tosiasiallinen mahdollisuus tehtävän
hoitamiseen rajaa alueen laajuutta ja edustettavien yksiköiden
lukumäärää.

6 § Luottamusmiehen oikeus saada tietoja
1. Luottamusmiehellä on oikeus saada kirjallisesti tai muulla
sovittavalla tavalla edustamistaan yrityksen
työntekijöistä seuraavat tiedot:
1. Työntekijän suku- ja etunimet ja toimipiste.

2. Palvelukseen tuloaika uusista työntekijöistä sekä
irtisanotuista, osa-aikaistetuista ja lomautetuista
työntekijöistä. Määräaikaisten työsuhteiden osalta ilmoitetaan työsuhteen sovittu kestoaika ja peruste.
3. Palkkaryhmä ja palkkaluokka johon työntekijä tai hänen
suorittamansa työ kuuluu.
4. Yrityksen koko- ja osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä kaksi
kertaa vuodessa. Tämä koskee myös puolen vuoden
aikana työssä olleita erikseen työhön kutsuttavia tai muuta
tilapäistä henkilöstöä.
5. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain soveltamisalaan,
tulee luottamusmiehelle lisäksi antaa yhteistoimintalain
mukaisesti henkilöstön edustajalle annettavat tiedot.
6. Olennaiset paikallisen sopimisen neuvotteluihin liittyvät
tiedot etukäteen riittävän perehtymisen mahdollistamiseksi.
Pyydettäessä vastaavat tarvittavat lisätiedot neuvottelujen
aikana. Pyydettäessä mahdollisuus kuulla paikallisen
sopimusneuvottelun kannalta olennaisia yrityksen
palveluksessa olevia asiantuntijoita ja niin sovittaessa
muitakin asiantuntijoita.

7 § Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä
Luottamusmiehelle varataan riittävästi vapautusta työstä
luottamusmiestehtävien hoitamista varten. Tällöin otetaan huomioon
edustettavien työntekijöiden määrä, yksiköiden sijainti, yrityksen
yhteistoimintajärjestelmä, yhteistoiminnan laajuus sekä yritystoiminnan
henkilöstön asemaan aiheuttamat muutokset. Riittävyyttä arvioidaan
tarpeellisin väliajoin sitä pyydettäessä ja erityisesti yrityksessä tai
luottamusmiestoiminnassa tapahtuvien merkittävien muutosten
yhteydessä.
Allekirjoittajajärjestöt korostavat, että erityisesti paikallinen sopiminen ja
siihen valmistautuminen edellyttävät yleensä selvästi normaaliaikaa
laajempaa työstä vapautusta.

Työnantajan ja luottamusmiehen välillä sovitaan siitä, milloin edellä
mainittu työstä vapautus annetaan. Tällöin otetaan huomioon yrityksen
toiminnalliset edellytykset sekä se, että luottamusmiestehtävät voidaan
hoitaa asianmukaisesti.
Ellei syytä muuhun arviointiin ole, henkilöstömitoituksen piirissä olevan
luottamusmiehen vapautusaika on edustettujen työntekijöiden
lukumäärästä riippuen seuraava:
Työntekijöiden lukumäärä
2 – 25
26 – 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 - 800
801-

Vapautuksen määrä tuntia/kolme viikkoa
2 – 5 t.
5 – 10 t.
10 – 14 t.
13 – 20 t.
17 – 28 t.
24 – 50 t
kokonaan työstä vapautettu

Työstä vapautuksen myöntäminen luottamusmiehelle ei vähennä
luottamismieskorvauksen määrää.
10 § Luottamusmiehen koulutus
Liitot pitävät tärkeänä, että luottamusmiehelle mahdollisuuksien mukaan
varataan tilaisuus osallistua koulutukseen, joka on omiaan lisäämään
hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa.
Ay-koulutuspäivän sijoittuessa ajankohtaan, joka olisi luottamusmiehen
tavanomainen työpäivä, rinnastetaan ay-koulutusaika
työvuoroluettelossa työajaksi keskimääräisen työpäivän verran.
Osallistuminen ammattiyhdistyskoulutukseen ei vähennä oikeutta
ammatilliseen koulutukseen.

Koulutussopimus:
4 § Ammattiyhdistyskoulutus

1. Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat
Työntekijälle annetaan työsuhteen katkeamatta tilaisuus osallistua
koulutustyöryhmässä hyväksytylle enintään kuukauden kestävälle

kurssille, mikäli koulutuksen tarve on yhteisesti työnantajan ja
kurssille hakeutuvan työntekijän välillä todettu ja kurssille
osallistuminen voi tapahtua tuottamatta yritykselle tuntuvaa
haittaa. Kielteisessä tapauksessa luottamusmiehelle ilmoitetaan
viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, minkä vuoksi
vapaan antaminen tuottaisi tuntuvaa haittaa.
Luottamusmiehellä on kuitenkin oikeus osallistua kuuden
kalenteripäivän verran hänen yhteistyötehtäviinsä liittyville
oikeantasoisille kursseille vuodessa.
Varaluottamusmiehellä on oikeus osallistua kolmen
kalenteripäivän verran hänen yhteistyötehtäviinsä liittyville
oikeantasoisille kursseille vuodessa.
Koulutustyöryhmä voi todeta tietyn kurssin tarpeelliseksi tietyille
jäsenyritysten luottamushenkilöille. Allekirjoittajajärjestöt
painottavat erityisesti paikallista sopimista edistävien kurssien
hyödyllisyyttä.
Allekirjoittajajärjestöt korostavat, että etenkin uuden
luottamusmiehen osalta tai yrityksen paikalliseen sopimiseen
liittyvissä tilanteissa koulutustarve on tavanomaista korkeampi ja
tämä tulisi ottaa huomioon koulutusvapaan antamisessa.
Liitot pitävät muutoinkin tärkeänä, että luottamusmiehelle
mahdollisuuksien mukaan varataan tilaisuus osallistua
koulutukseen, joka on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään
luottamusmiestehtävien hoitamisessa.
Jos yrityksessä tehdään koulutussuunnitelma, pyritään aykoulutuksesta sopimaan jo koulutussuunnitelmassa.
…
2. Korvaukset
Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan
jäsen saavat osallistua edellisessä kappaleessa mainituille,
koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille ilman, että heidän
varsinaista säännöllistä palkkaansa vähennetään.
Luottamusmiehen osalta ansionmenetystä ei kuitenkaan korvata
kuukautta pidemmältä ajalta eikä muiden osalta kahta viikkoa

pidemmältä ajalta. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle
on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan
yhteistyötehtäviin yrityksessä ja että koulutus on todettu
tarpeelliseksi tämän sopimuksen mukaisesti.
Luottamusmiesten lisäksi ansionmenetys korvataan myös
rekisteröityjen liiton alayhdistysten tai työpaikkaosastojen
puheenjohtajille, jos he työskentelevät yrityksessä, jossa on
vähintään 100 toimihenkilöä ja rekisteröidyssä alayhdistyksessä tai
työpaikkaosastossa vähintään 20 jäsentä.
Osapuolet toteavat, että suurempien työpaikkojen, varatyösuojeluvaltuutetuilla ja YT-elinten jäsenillä voi olla tarvetta
osallistua heidän yhteistyötehtäviinsä liittyville kursseille.
Osapuolet suosittelevat, että tällainen mahdollisuus annetaan,
mikäli se käy päinsä tuottamatta yritykselle tuntuvaa haittaa.
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Liite:
Paikallinen sopiminen työajoista
(muutokset kursiivilla)
7 § Paikallinen sopiminen työajoista
Paikallinen sopiminen työajoista edellyttää ns. kaksiportaista sopimista
(kohdat 1 ja 2)
1. Yritys- tai yksikkötason paikallinen työaikasopimus:
Työnantaja ja luottamusmies tai luottamusmiehen puuttuessa työntekijät
yhdessä tai muu työntekijöiden valitsema edustaja voivat sopia siitä, että
tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa kohdan 3 A-D
työaikajoustoja.
2. Yksilötason paikallinen työaikasopimus
Yritykseen tai työyksikköön sovittujen työaikajoustojen soveltaminen
edellyttää, että työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä sovitaan
työaikajoustojen käytöstä.
3. Työaikajoustot
A) Työaika voidaan tasoittaa usean työvuoroluettelon kuluessa. Kukin
työvuoroluettelo tulee laatia ja antaa tiedoksi viikkoa ennen kyseisen
luettelon alkua.
Tasoittumisjakson pituudeksi voidaan yleensä sopia enintään 6
kolmiviikkoisjaksoa (18 vk).
Erityisistä syistä voidaan tasoittumisjakson pituudeksi sopia enintään 17
kolmiviikkoisjaksoa (51 vk). Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset
työmäärät vuoden eri aikoina tai muu toiminnallinen syy, jonka
toteuttaminen edellyttää osapuolten yhteisen näkemyksen mukaan
tavallista pidempää tasoittumisjaksoa. Erityinen syy tulee nimetä
työaikasopimuksessa.

B) Vuorokautinen enimmäistyöaika yleis- ja toimistotyöajassa voidaan
pidentää 12 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla
työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.
C) Työvuoron enimmäispituus jaksotyössä voidaan pidentää 15 tuntiin,
kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen
mukaiseen enimmäistyöaikaan.
D) Jaksotyössä 6 viikon työvuoroluetteloa käytettäessä voidaan poiketa
126 tunnin enimmäisrajoituksesta kolmen viikon ajanjaksolla, kunhan
työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen
enimmäistyöaikaan.
Muilta osin noudatetaan työehtosopimuksen työaikoihin ja niiden korvaamiseen liittyviä määräyksiä.
4. Työaikasuunnitelma
Pidemmille tasoittumisjaksoille on laadittava työaikasuunnitelma. Siihen
kirjataan työajan sijoittumisen keskeiset periaatteet. Tällöin voidaan
sopia esimerkiksi työvuorojen sijoittumisesta työtilanteen mukaan,
säännöllisesti toistuvista vapaapäivistä, milloin tehdään normaalia
pidempää työaikaa, mihin sijoittuu mahdollinen pidempi vapaajakso.
5. Menettelytavat
Yritys- tai yksikkötason työaikasopimus, yksilötason työaikasopimus ja
siihen liittyvä työaikasuunnitelma on tehtävä kirjallisesti.
Järjestelmän käytöstä voidaan sopia toistaiseksi tai kerrallaan enintään
vuoden määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on
mahdollista irtisanoa sovittaessa tai kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Päättymishetkellä kulumassa oleva tasoittumisjakso jatkuu kuitenkin
sovitun tasoittumisjakson loppuun asti.
Yritys- ja yksikkötason työaikasopimus on lähetettävä tiedoksi niille
allekirjoittajajärjestöille, joiden jäseniä sopimus koskee.
6. Itsenäinen työaikasopiminen
Ennallaan

Tes-osapuolet muistuttavat, että liittojen sopimassa Terveet ja
tulokselliset työajat -oppaassa on paikallista työaikasopimista
hahmottava seuraava kaavio.
Paikallisen työaikasopimisen kaksivaiheinen malli
Vaihe 1
Työnantaja
tai hänen
nimeämänsä
edustaja

YRITYS- TAI
YKSIKKÖTASON
PAIKALLINEN
SOPIMUS

Luottamusmies
tai
luottamusmiehen
puuttuessa
työntekijät
yhdessä
tai heidän
valitsemansa
edustaja

Kirjallinen
Sopijaosapuolet
Yksilötason sopimuksen
työaikajoustomahdollisuudet
Mitä työnantajaa/yksikköä/työtehtäviä koskee
Voimassaolo
Allekirjoitukset ja päivämäärä
Vaihe 2
Työnantaja
tai hänen
nimeämänsä
edustaja

YKSILÖTASON TYÖAIKASOPIMUS JA TYÖAIKASUUNNITELMA

Työntekijä

Kirjallinen
Voimassaolo
- mistä alkaen
- toistaiseksi vai määräajan
- valitut työaikajoustot
Työaikasuunnitelmassa työajan sijoittumisen
keskeiset periaatteet
- esim. työtilanteen mukaan
- tarkemmin esim. viikoittaiset vaihteluajat,
pidemmän ja lyhyemmän työajan jaksot,
säännöllisesti toistuvat vapaat, mahdolliset pitkät
vapaat, jakson (3-6vko) enimmäistyöaika
Allekirjoitukset ja päivämäärä
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TYÖAIKAPANKKI

1(2)

Liite:
Työaikapankki
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat sopineet alan työehtosopimusta täydentämään seuraavan työaikapankkijärjestelmän:
Työaikapankki käsitteenä
Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoista järjestelyä, jossa vapaa-ajaksi muutettuja
lisä- ja ylitöitä, tuntikohtaisia lisiä tai varallaolokorvauksia voidaan sopimalla säästää.
Työaikapankki ei muuta voimassa olevia työaika- ja tasoittumisjärjestelmiä (esim.
paikallisesti sovittu työajan tasoittumisjakso tai liukuvan työajan järjestelmä). Työaikapankkijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi näiden lisäksi pyrittäessä sovittamaan yhteen työ- ja vapaa-aikaa.
Työaikapankista sopiminen
Työaikapankin käyttöönotosta ja tarkemmasta sisällöstä sovitaan työnantajan ja
työntekijän välillä. Tällöin sovitaan esimerkiksi ajanjakso, jonka aikana työaikapankkia kerrytetään sekä säästömahdollisuuksien enimmäismäärät. Sopiminen perustuu 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 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Ellei säästettyjä vapaita ole pidetty työaikapankin 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 työpäivinä (5/vk) siten, että kokonaisen vapaapäivän pituus on työntekijän keskimääräinen
viikkotyöaika/5:llä.

TYÖAIKAPANKKI

2(2)

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 tarpeiden kanssa.
Työnantaja ja työntekijä sopivat työaikapankkivapaiden pitämisajankohdasta joko
järjestelmästä sovittaessa tai järjestelmän kuluessa.
Työaikapankin vaikutus työsuhteen muihin ehtoihin
Työaikapankkivapaat eivät muuta työsuhteessa noudatettavia ehtoja. Työaikapankkivapaat 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 pankkivapaan aikana, ei työkyvyttömyysjakson yhtä päivää ylittävää osaa lasketa työaikapankkivapaaksi.
Pitämättä jäänyt vapaa siirtyy annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Jos
sairauspoissaolo päätyy ennen sovitun vapaan päättymistä, vapaa jatkuu sovitun mukaisena. Työntekijän on ilmoitettava sairastumisestaan välittömästi työkyvyttömyyden alettua. Todistus työkyvyttömyydestä toimitetaan työnantajalle työpaikan käytännön mukaisesti.
Erimielisyyksien ratkaisu
Mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa noudatetaan työehtosopimuksen mukaista erimielisyyksien neuvottelumenettelyä.
Helsingissä 3.6.2016
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Liite:
Viikkotyöajan 30 minuutin pidentämisen vaikutukset TESkirjauksiin
(Muutokset kursiivilla)

6 § Työaika
Työaikaan noudatetaan mitä työaikalaissa on säädetty, ellei
seuraavasta muuta johdu:

Säännöllisen työajan pituus
Yleistyöaika
1. Työntekijän säännöllinen työaika muussa kuin toimisto- tai
jaksotyössä on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50
minuuttia viikossa.
l.b. Työaika voidaan järjestää myös siten, että se on enintään
8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tämä edellyttää, että
työntekijän vuotuista
työaikaa lyhennetään 5 tunnilla kultakin
sellaiselta työssäolo kuukaudelta, jonka jokaiselta päivältä työntekijälle
maksetaan ao. työssä täyttä palkkaa tai johon sisältyy enintään kolme
palkatonta päivää.
Vapaa-aika annetaan kertymäaikaa seuraavan puolen vuoden
kuluessa tai sovittaessa myöhemminkin ja siitä ilmoitetaan viimeistään
kaksi viikkoa etukäteen.
Toimistotyöaika
2. Työntekijän säännöllinen työaika toimistotyössä on enintään 7
tuntia 40 minuuttia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa.
2.b. Työpaikoilla, joilla on sovellettu entistä 37 1/2 tuntia
lyhyempää toimistotyöaikaa, pidennetään työaikaa 30 minuutilla
viikossa. Normaalityöaikaa lyhyemmästä kesätyöajasta luovutaan
kuitenkin 1.6.1994 lukien. Paikallisesti voidaan sopia toimistotyöajan

pidentämisestä enintään 38 tuntiin tai kesätyöajasta.
Työpäivän pidentäminen tunnilla
3. Ennallaan
Jaksotyöaika
4. Työntekijän säännöllinen työaika työaikalain 7 §:n mukaisessa
jaksotyössä kuten ympäri vuorokauden toimivissa asumis- ja
hoitoyksiköissä on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa
12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa.
Päivystysluonteisessa jaksotyössä, jossa työntekijällä on
työvuoron kuluessa yleensä mahdollisuus lepoon, työvuoron
enimmäispituus voi olla pidempi, kunhan työaikalain 29 §:n
mukaiset vuorokausilepoajat täyttyvät.

9 § Ylityö
1. Ylityötä saadaan teettää työntekijän suostumuksella lain sallimissa
rajoissa.

Ylityö yleis- ja toimistotyössä
2. Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 8
tuntia vuorokaudessa ja toimistotyössä yli 7 tuntia 40 minuuttia
vuorokaudessa tai keskimäärin yli edellä mainittujen määrien
vuorokaudessa. Siitä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta
50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.
3. Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 38 tuntia
50 minuuttia viikossa ja toimistotyössä yli 38 tuntia viikossa ja joka
ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä maksetaan kahdeksalta
ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla
korotettu palkka.
Työvuoroluetteloa käytettäessä viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään
yli työvuoroluetteloon merkityn edellä mainitun keskimääräisen
viikoittaisen enimmäistyöajan ja joka ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä
maksetaan kultakin
kolmen
viikon
ajanjaksolta kahdeksalta

ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla
korotettu palkka.

Ylityö jaksotyössä
4. Ylityötä on työ, jota tehdään yli työvuoroluetteloon merkityn
työehtosopimuksen mukaisen keskimääräisen viikoittaisen
enimmäistyöajan. Siitä maksetaan kultakin kolmen viikon
ajanjaksolta kahdeksaltatoista ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja
seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.
Esimerkki: Työntekijän 6 viikon työvuoroluetteloon oli
ensimmäisen 3 viikon työajaksi suunniteltu 123 t ja
jälkimmäisen 3 viikon työajaksi 110 t, yhteensä 233 t. Työtä
kuitenkin tehtiin ensimmäisen 3 viikon aikana 140 t ja
jälkimmäisen 3 viikon aikana 115 t, yhteensä 255 t. Ylityötä
syntyy ensimmäisen 3 viikon ajalta 17 t 50 % korotettuna ja
jälkimmäisen 3 viikon ajalta 5 t 50 % korotettuna, yhteensä 22
ylityötuntia.

Työaika ja ylityö arkipyhäviikoilla ja keskeytyvissä
tasoittumisjaksoissa
5. Arkipyhät alentavat tasoittumisjakson ylityökynnystä 7 §:n
mukaisesti, ellei arkipyhä ole 6 kohdan mukainen työaikaa
lyhentävä poissaolopäivä.
Ennalta tiedetyt poissaolot
6. Ennen työvuoroluettelon vahvistamista tiedossa olevat työpäiviksi
osuvat poissaolopäivät alentavat tasoittumisjakson ylityökynnystä
keskimääräisen päivittäisen työajan verran
(viikkotyöaika/viikoittaisten työpäivien lukumäärä).

38 t 50 min viikkotunnin työaika
38 viikkotunnin työaika

Keskimääräinen
päivätyöaika, kun
työtä keskimäärin 5
pv/vk
7 tuntia 46 minuuttia
7 tuntia 36 minuuttia

36 t 45 min viikkotunnin työaika

7 tuntia 21 minuuttia jne.

11 § Tuntikohtaisten korvausten laskenta ja vaihto
vapaaksi
1. Laskettaessa lisä- tai ylityökorvauksia tai muita tuntikohtaisia
korvauksia (ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntaityö, varallaolo ja
hälytystyö) saadaan työntekijän perustuntipalkka 38 t 50 min
viikkotunnin työssä jakamalla kuukausipalkka luvulla 163, 38
viikkotunnin toimistotyössä luvulla 160 ja 36 t 45 min viikkotunnin
toimistotyössä luvulla 153.
Osa-aikatyössä jakajana on viikkotyöajan suhde 38t 50 min
viikkotyöajan jakajaan.
Esimerkki: Osa-aikatyöntekijän sovittu työaika on 20t/vk.
Hänen kk-palkan jakajansa on 20/38,833 x 163 = 83,95
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