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Paikallinen sopimus vuorotyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden työaikajärjestelyistä ja niihin 
liittyvistä korvauksista Finnair Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä 
 
1. Sopimuksella on sovittu Finnair Oyj:n, Finnair Technical Services Oy:n, Finnair Cargo Oy:n sekä 

Finnair Kitchen Oy:n ('Työnantaja') ja Finnairin Insinöörit ja Ylemmät toimihenkilöt ry:n työ-
ehtosopimuksen ('Työehtosopimus') 18 §:n (Paikallisesti sovittavat työajat) mukaisesti seu-
raavaa: 

 
Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa työajan kohdentaminen yksikön toiminnan luon-
teen ja liikenteen vaatimusten mukaisella tavalla, huomioonottaen henkilöstön tarpeet.  
 

2. Työajan on tasauduttava enintään 52 viikon aikana. Työajan tasauduttua keskimääräiseksi al-
kaa uusi enintään 52 viikon tasoittumisjakso. Tuntipalkan jakajana käytetään 148 tuntia.    

 
Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 §:n mukaiset työaikaa lyhen-
tävät päivät.  
 
Ylemmän toimihenkilön suostumuksella voidaan työaikalain (605/1996, muutoksineen) 29 
§:n mukaisesti vuorokautista lepoaikaa lyhentää tilapäisesti. Lyhennetyn vuorokausilevon on 
kuitenkin oltava vähintään 9 tuntia.  
 
Tasoittuva vuorotyö 
 
Keskimääräinen vuorokautinen työaika on 5,07 tuntia ja neljän viikon keskimääräinen työaika 
142 tuntia. Työvuoron pituus on 6-12 tuntia. 
 
Työaikamallissa ei tehdä suunniteltua yövuoroa. Yövuorolla tarkoitetaan klo 01:00 - 05:00 vä-
listä aikaa. 
 
Yövuoroja sisältävä tasoittuva vuorotyö 
 
Keskimääräinen vuorokautinen työaika on 4,79 tuntia ja neljän viikon keskimääräinen työaika 
134 tuntia. Työvuoron pituus on 7-10 tuntia. 

 
Kiertävä perusvuororytmi 
 
Keskimääräinen vuorokautinen työaika on 4,84 tuntia ja neljän viikon keskimääräinen työaika 
135,6 tuntia. Työvuoron pituus on 6-10 tuntia. 

 
3. Vuorolistalle voidaan laatia enintään 160 tuntia neljässä viikossa. Kalenteriviikkoa kohti voi-

daan suunnitella 56 tuntia tasoittuvassa vuorotyössä ja 48 tuntia yövuoroja sisältävässä tasoit-
tuvassa vuorotyössä sekä kiertävässä perusvuororytmissä. Tuntipoikkeama tasoittumisjakson 
aikana ei saa ylittää 64 tuntia.  

 
Mikäli tuntipoikkeamaa ei ole pitkän sairauden tai muun sen kaltaisen syyn takia voitu tasoittaa 
tasoittumisjakson aikana, siirretään tuntipoikkeama seuraavalle tasoittumisjaksolle. Mikäli 
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tuntipoikkeamaa on tarvetta siirtää, tulee siitä sopia erikseen. Sopijapuolina ovat tuolloin yksi-
kön HR-vastaava ja yksikössä työskentelevä FINTO:n pääluottamusmiehen määrittämä edus-
taja. 
 
Työsuhteen päättyessä tai siirryttäessä muuhun työaikajärjestelmään tasoittumisjärjestelmään 
mahdollisesti jäljelle jäävää tuntialijäämää ei veloiteta. Keskimääräisen työajan ylittävä osa kor-
vataan lisätyönä. 

 
4. Vuorolista laaditaan neljäksi viikoksi kerrallaan ja se julkaistaan viimeistään kahta viikkoa ennen 

ensimmäistä työvuoroa.  
 

Yksikön ylemmät toimihenkilöt voivat keskenään sopimalla ja esimiehen hyväksynnällä vaihtaa 
työvuoroja edellyttäen, että vuorokausi- sekä viikkolevot tms. vapaat toteutuvat ja muita työn 
teettämistä rajoittavia reunaehtoja noudatetaan. Enintään tunnin limityksiä tuplavuoroissa ei 
vähennetä ylemmän toimihenkilön palkasta tai tunneista. 

 
5. Työvuorolistoja suunniteltaessa noudatetaan seuraavaa: 

 
5.1. Yleisesti noudatettavat säännöt 

 
Työvuorolistalle suunnitellaan enintään 5 peräkkäistä työvuoroa. Poikkeustilanteissa voi-
daan kuitenkin ylemmän toimihenkilön kanssa sopia toisin. Sopimuksesta ilmoitetaan 
luottamusmiehelle. 
 
Jokaiselle työvuorolistalle suunnitellaan vähintään yksi vapaa viikonloppu (la-su). Viikon-
loppuvapaa on kestoltaan vähintään 64 tuntia ja sen jälkeisen maanantain työvuoro voi 
alkaa aikaisintaan klo 7.00.  
 
Ennen 64 tunnin pituista viikonloppuvapaata työnantaja ottaa mahdollisuuksien mukaan 
huomioon sen, että ylemmän toimihenkilön viikonloppuvapaa alkaisi viimeistään klo 
19.00. 
 
Tuotannollisista syistä voidaan paikallisesti sopia poikkeus viikonloppujen vapaajärjeste-
lyihin lomakaudella. Sopijapuolina ovat tuolloin yksikön HR-vastaava ja yksikössä työsken-
televä FINTO:n pääluottamusmiehen määrittämä edustaja. 
 
Viikonloppuvapaita koskevat määräykset eivät koske kiertävässä perusvuororytmissä ole-
via. 

 
5.2. Tasoittuva vuorotyö 

 
Listalle voidaan suunnitella enintään kaksi peräkkäistä 12 tunnin vuoroa. Ylemmälle toimi-
henkilölle voidaan suunnitella myös kolme peräkkäistä 12 tunnin vuoroa, mikäli ylempi toi-
mihenkilö antaa tälle suostumuksensa. 
 
Yksittäisen vapaapäivän ympärille voidaan suunnitella enintään 7 työvuoroa. Tällaista 8 
päivän jaksoa edeltää ja seuraa vähintään 2 päivän vapaat. 
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Tasoittuvan vuorotyön mukaista listaa laadittaessa työnantaja ottaa mahdollisuuksien 
mukaan huomioon sen, että yksittäisen vapaapäivän ympärille suunnitellaan enintään 6 
työvuoroa ja tällaista 7 päivän jaksoa edeltää ja seuraa vähintään 2 päivän vapaat. 

 
5.3. Yövuoroja sisältävä tasoittuva vuorotyö 

 
Yhden yövuoron jälkeen suunnitellaan yksi kokonainen vapaa (1+1) ja kahden yövuoron 
jälkeen 2 kokonaista vapaata (1+2). Tästä voidaan yksittäistapauksissa poiketa sopimalla 
asiasta ylemmän toimihenkilön kanssa etukäteen.  
 
Yövuoroja sisältävässä tasoittuvassa vuorotyössä yksittäisen vapaapäivän ympärille voi-
daan suunnitella enintään 8 työvuoroa, joista kahdeksas työvuoro voi olla yövuoro. Täl-
laista 10 päivän jaksoa edeltää ja seuraa vähintään 2 päivän vapaat. 
 
Vuoroja suunniteltaessa pyritään siihen, että yövuoroja on enintään viisi yhdellä työvuoro-
listalla. Yhdelle vuorolistalle voidaan suunnitella kuitenkin enintään 6 yövuoroa. Yövuoroja 
suunnitellaan enintään kaksi peräkkäin. 

 
5.4. Kiertävä perusvuororytmi 

 
Yhden yövuoron jälkeen suunnitellaan yksi kokonainen vapaa (1+1) ja kahden tai kolmen 
yövuoron jälkeen 2 kokonaista vapaata (1+2).  
 
Yksittäisen vapaapäivän ympärille voidaan suunnitella enintään 7 työvuoroa. Tällaista 8 
päivän jaksoa edeltää ja seuraa vähintään 2 päivän vapaat. 

 
6. Työvuorolistoja suunniteltaessa pyritään lisäksi huomioimaan seuraavaa: 

 

• Pyritään siihen, että yhden vapaita ei suunnitella, paitsi 1 yövuoron jälkeen (1+1). 
 
7. Lauantaipäivän sekä vappu-, juhannus ja uudenvuodenaaton aikana tehdystä työstä kello 

06.00 alkaen maksetaan peruspalkan lisäksi 25 prosentin suuruinen erillislisä tehdyiltä työtun-
neilta. Lisää ei makseta niiltä edellä mainituilta päiviltä, jotka ovat pyhä- tai sunnuntaipäiviä. 
 

8. Ylemmän toimihenkilön aloitteesta voidaan tehdä tunteja ns. ennakkotunteina. Ennakkotunnit 
kertyvät tunti tunnista ja niitä voidaan myöhemmin käyttää yhteisesti sovittavana ajankohtana. 
Ennakkotuntien kertymä voi olla -20/+40. Mikäli ennakkotuntien saldo on miinuksella, teh-
dään ennen ylityön tekemistä saldo nollaan.   

 
9. Hälytystyön osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.  

 
Säännöllisen työajan lisäksi tehty työ on ylityötä, joka korvataan 1.3.2018 alkaen 100 prosen-
tilla korotettuna 
 

10. Pääsääntöisesti lyhennetty työaika (esim. osittainen hoitovapaa) toteutetaan muuttamalla työ-
aika ja palkka 80 %:iin verrattuna täysiaikaista työaikaa vapaan alkamishetkellä tekevään ylem-
pään toimihenkilöön. Tuntipoikkeama jakson aikana ei saa ylittää 8 tuntia. 
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Kohdasta 9 poiketen lyhennettyä työaikaa tekevillä säännöllisen työajan ylittävä työ on lisätyötä 
100 %:een työaikaan saakka. Tämän jälkeen tehtävä työ on ylityötä. Tarkastelu tehdään vuoro-
listan ajalta. Lisätyö korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.  
 
Ennakkotunnit ovat lyhennetyssä työajassa käytössä kohdan 8 mukaisesti. 

 
 

11. Vuosiloman alkaessa maanantaina ja kestäessä vähintään 6 päivää lomaa edeltävä lauantai ja 
sunnuntai varataan vapaaksi, ellei ylemmän toimihenkilön kanssa sovita toisin.  

 
Niissä yksiköissä, joissa on käytössä kohdan 2 mukainen kiertävä perusvuororytmi, vuosiloma 
aloitetaan vapaiden jälkeisestä ensimmäisestä työpäivästä.  

      
12. Sairausajan palkka lasketaan ja korvataan listalle laadittujen tuntien mukaan.  

 
13. Suunnitellun poissaolon ajalle (sairausloma, vuosiloma ym.) työvelvoite lasketaan seuraavasti: 

 

• Tasoittuvassa vuorotyössä 5,07 tuntia vuorokaudessa. 

• Yövuoroja sisältävässä tasoittuvassa vuorotyössä 4,79 tuntia vuorokaudessa. 

• Kiertävässä perusvuororytmissä 4,84 tuntia vuorokaudessa. 
 
Tuntipoikkeama määräytyy listalle laadittujen tuntien mukaan. 
 
Alle 5 päivää kestävien poissaolojen osalta (kertausharjoitus, opintovapaat) työvelvoite suun-
nitellaan seuraavasti: 
 

• Tasoittuvassa vuorotyössä 7,1 tuntia. 

• Yövuoroja sisältävässä tasoittuvassa vuorotyössä 6,7 tuntia. 

• Kiertävässä perusvuororytmissä 6,78 tuntia. 
 
14. Laadittaessa viikon tai pidemmän yhtäjaksoisesta syystä keskeytyvää työjaksoa on keskeytyvän 

jakson sisään jäävien sunnuntai kalenteripäivien työvelvoite nolla. 
 
15. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa kummankin sopijaosapuolen toimesta 

kirjallisesti neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimuksen tultua irtisanotuksi ta-
sataan tuntipoikkeama irtisanomisajan kuluessa. 
 

Sopimuksen toimivuutta ja työaikojen tasoittumista sekä tasoittumisjaksojen pituutta seura-
taan sopijapuolten välillä vähintään vuodessa kerran hyvissä ajoin ennen tasoittumisjakson 
päättymistä pidettävässä seurantakokouksessa. Työnantajan edustaja kutsuu kokouksen 
koolle. 

 
16. Työnantajan ylemmille toimihenkilöille järjestämästä kuljetuksesta on sovittu erikseen sopi-

muksella, joka on tullut voimaan 1.7.2016.  
 

17. Soveltamisohje  
 
Tasoittuvaa vuorotyötä sovelletaan seuraavissa yksiköissä: HEL HUB, Finnair Cargo Oy ja OCC 
DM, Finnair Kitchen Oy. 
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Yövuoroja sisältävää tasoittuvaa vuorotyötä sovelletaan seuraavissa yksiköissä: OCC, Crew 
Control, Finnair Kitchen Oy. 
 
Kiertävä perusvuororytmi on käytössä seuraavissa yksiköissä: TOPS (ACM ja MCC). 

 

 
 


