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Yli kaksi kuukautta jatkunut sopimukseton tila päättyi 
 

Lentoliikenteen palveluja koskeva sopimus 
uudistettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
 
 

Lentoliikenteen palvelut 

Lentoliikenteen palveluja 
koskeva työehtosopimus on 
uudistettu. Se vahvistettiin 
sopimusympäristössä tapah-
tuneiden nopeiden muutos-
ten vuoksi syntyneessä täy-
sin poikkeuksellisessa tilan-
teessa IAU:n hallituksen 
päätöksellä. 
 
SOPIMUSKAUSI 

Uusi sopimuskausi alkaa 
17.3.2020 ja päättyy 15.3.2022. 
 
PALKANKOROTUKSET 

Teknisiä palveluja 
tuottavat yritykset  

Vuosi 2020  

Palkat 

Palkkoja korotetaan 1,35 % suu-
ruisella yleiskorotuksella 1.5. 
2020 tai sitä lähinnä seuraavan 
palkanmaksukauden alusta lu-
kien. Perustaulukkopalkkoihin 
tehdään vastaava korotus. 

Vuorolisät  

Vuorolisiä korotetaan 1.5.2020 
lukien 1,35 %. 

Muut palkkaperusteet  

Euro- ja senttimääräisiä lisiä 
korotetaan 1.5.2020 lukien 1,35 
%.  

Vuosi 2021 

Palkat 

Palkkoja korotetaan 2,1 % suu-
ruisella yleiskorotuksella 1.6. 
2021 tai sitä lähinnä seuraavan 
palkanmaksukauden alusta lu-
kien. Perustaulukkopalkkoihin 
tehdään vastaava korotus. 

Vuorolisät 

Vuorolisiä korotetaan 1.6.2021 
lukien 2,1 %.  

Muut palkkaperusteet  

Euro- ja senttimääräisiä lisiä 
korotetaan 1.6.2021 lukien 2,1 %.  

Maapalveluja 
tuottavat yritykset  

Vuosi 2020  

Palkat 

Palkkoja korotetaan 30 euron 
suuruisella yleiskorotuksella 
1.5.2020 tai sitä lähinnä seuraa-
van palkanmaksukauden alusta 
lukien. Perustaulukkopalkkoi-
hin tehdään vastaava korotus.  

Vuosi 2021 

Palkat 

Palkkoja korotetaan 30 euron 
suuruisella yleiskorotuksella 
1.7.2021 tai sitä lähinnä seuraa-
van palkanmaksukauden alusta 
lukien. Perustaulukkopalkkoi-
hin tehdään vastaava korotus. 
 
TEKSTIMUUTOKSET 

4. Luku | Työajat maapalve-
luja tuottavissa yrityksissä 

36. § Ylityö jaksotyössä 

Lisätään uusi kohta 36. §:ään 1. 
ja 2. kohdan väliin: 

Työaikalaista poiketen työaika 
ylityö mukaan lukien ei saa ylit-
tää keskimäärin 48:aa tuntia 
viikossa 12 kuukauden ajanjak-
son aikana. 

7. Luku | Palkanlaskenta 
ja -maksu 

62. § Tuntipalkka 

Muutetaan 62. § kuulumaan 
seuraavasti 1.1.2021 alkaen: 

Laskettaessa tuntipalkasta riip-
puvia korvauksia käytetään 
tuntijakajana lukua 
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– 161, kun säännöllinen työaika 
on 40 tuntia viikossa 

– 158 jaksotyössä 

– 148 silloin, kun säännöllinen 
työaika on 34,5 tuntia viikossa 
(keskeytymätön kolmivuoro-
työ) 

12. Luku | Vuosiloma 

92. § Lomaraha 

Muutetaan 92. §:n 1. kohta kuu-
lumaan seuraavasti: 

”1. Lomaraha on 50 prosenttia 
vuosilomapalkasta. Se makse-
taan kokonaisuudessaan kesä-
lomalta 29.4. ja talvilomalta 
15.12., tai näitä lähinnä olevan 
palkanmaksukauden yhtey-
dessä. Paikallisesti voidaan 
maksamisajankohdasta sopia 
toisin.” 
 
TYÖRYHMÄKIRJAUKSET 

Palkkausjärjestelmän 
kehittäminen  

Työehtosopimusosapuolet jat-
kavat palkkausjärjestelmän ke-
hittämistä työryhmässä, jonka 
tavoitteena on ensisijaisesti 
tehdä uusi yrityskohtaiseen ar-
viointiin perustuva töiden vaa-
tivuuden arviointijärjestelmä. 
Työ sovitaan toteutettavan 
kustannusneutraalisti, jolloin 
nykyisten töiden keskinäinen 
vaativuusjärjestys säilytetään.  

Kustannusneutraliteetti toteu-
tetaan käytännössä säilyttä-
mällä vanhan arviointijärjestel-
män pisteytys ja keskeiset - 
yleisestikin palkkausjärjestel-
missä tunnustetut - pääarvioin-
tikriteerit ennallaan.  

 

 

Työryhmän tavoitteena on 
tehdä lopullinen esitys työeh-
tosopimusosapuolille uudesta 
töiden arviointijärjestelmästä 
ja sen käyttöönoton ajankoh-
dasta vuoden 2022 tammikuun 
loppuun mennessä niin, että 
uusi töiden arviointijärjestelmä 
olisi otettavissa käyttöön vii-
meistään 1.3.2022. 

Teknisten yritysten monitai-
toisuuksien päivittäminen 

Perustetaan työehtosopimuk-
sen 90 §:n mukaisen taulukon 
käyttöönottamiseksi paikalliset 
työryhmät tarkastelemaan O-, 
P- ja Q -ryhmissä olevien työn-
tekijöiden monitaitoisuuden 
vaikutusta palkkaan teknisiä 
palveluita tuottavissa yrityk-
sissä. Työryhmän tarkoituk-
sena on päivittää kokonaisuu-
dessaan yrityskohtaiset moni-
taitoisuudet vuoden 2020 loka-
kuun loppuun mennessä. Uu-
den taulukon käyttöönotto 
edellyttää, että monitaitoisuu-
det on yrityksessä kokonaisuu-
dessaan päivitetty. 

Tasa-arvoa edistävät toimet  

Työehtosopimusosapuolet pe-
rustavat työryhmän. Sen tehtä-
vänä on selvittää tasa-arvon to-
teutumista yrityksissä, joissa on 
sovittu käytettävän henkilö-
kohtaista palkanosaa.   

Työryhmän päämääränä on 
esittää työehtosopimusosapuo-
lille 15.11.2020 mennessä muu-
toksia työehtosopimuskirjauk-
siin tai muita toimenpiteitä, 
joilla tasa-arvoisuutta tuetaan. 
Tämän jälkeen työryhmä seu-
raa suunniteltujen toimenpitei

 

 

den toteutusta ja harkitsee 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä 
sopimuskauden aikana.  

Allekirjoituspöytäkirjaan 
jäävät/lisättävät kirjaukset 

Allekirjoituspöytäkirjan teksti-
osaan tulevat edeltä kaikki kir-
jaukset kohdista ja sinne jäävät 
9.1.2018 allekirjoituspöytäkir-
jasta kohdat 7.1., 7.2., 7.3. ja 7.4.  
Lisäksi allekirjoituspöytäkir-
jaan lisätään seuraava uusi 
kohta: 

Työehtosopimusosapuolet so-
pivat työsopimuslain 13 luvun 7 
§:n nojalla, että työnantajan on 
ilmoitettava lomauttamisesta 
työntekijälle henkilökohtai-
sesti viimeistään 3 päivää en-
nen lomautuksen alkamista, 
kun kyse on työsopimuslain 
5:2.1 §:n 2-kohdan mukaisista 
lomauttamisesta. 

Osapuolet sopivat yt-lain 61 §:n 
nojalla, että tilapäiseen lomau-
tustarpeeseen perustuvien yh-
teistoimintaneuvotteluiden 
neuvotteluesitys on annettava 
(YTL 45 §) viimeistään 3 päivää 
ennen neuvotteluiden aloitta-
mista. Osapuolet myös suosit-
televat luottamusmiehille ja 
työnantajille, että nämä sopivat 
koronaepidemiasta johtuvien 
yt-neuvotteluiden neuvottelu-
ajaksi (YTL 51 §) 1 päivän.   

Lisäys on voimassa  

31.5.2020 saakka, jos työehtoso-
pimusosapuolten välillä ei toi-
sin sovita.” 
 
YLITYÖKIELTO 

Syntyneen sopimuksen myötä 
koko sopimusalueelle ilmoi-
tettu ylityökielto on päättynyt. 
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Työntekijän lomauttaminen 

 

IAU / Koronavirus 

Koronavirusepidemian laa-
jenemisen vuoksi yhteistoi-
mintaneuvottelut koskevat 
jo kaikkia ilmailualan yri-
tyksiä. IAU on aiemmin oh-
jeistanut jäsenistöään jo al-
kaneisiin ja edessä oleviin 
lomautuksiin liittyen. Jäse-
nistöltä on tullut jonkin ver-
ran kyselyjä liittyen lomau-
tukseen ja muuhun saman-
aikaiseen työstä poissa-
oloon. Seuraavassa kerro-
taan lyhyesti muutamasta 
erityistapauksesta. 
 
Sairaus ja 
lomautuksen alkaminen 

Tässä tilanteessa noudatetaan 
työoikeudessa vakiintuneesti 
noudatettavaa aikaprioriteetti-
periaatetta. Työntekijän asema 
määräytyy sen perusteella, 
kumpi poissaoloperuste syntyy 
ensin. Jos sairausloma alkaa en-
nen lomautusilmoituksen anta-
mista, niin työnantaja ei voi 
katkaista palkanmaksuvelvolli-
suuttaan lomautuksella. 

Sairausloma ei estä lomautusil-
moituksen antamista, mutta 
tällöin lomautus voi alkaa vasta 

sairausloman päätyttyä. Mikäli 
työntekijä on jo ehtinyt saada 
lomautusilmoituksen ja jää sai-
rauslomalle tämän jälkeen, niin 
hänellä ei ole oikeutta sairaus-
ajan palkkaan. 
 
Sairausloman jatkuminen 

Työntekijällä, joka on sairaus-
lomalla ja saa lomautusilmoi-
tuksen tänä aikana, on kuiten-
kin oikeus sairausajan palkkaan 
siinä tapauksessa, että sairaus-
loma jatkuu uudella sairauslo-
malla samalla taudinmäärityk-
sellä. Sairausloma ei tässä ta-
pauksessa muutu lomau-
tukseksi. 
 
Lomautus ja äitiysvapaa 

Laki tai työehtosopimus ei estä 
työntekijän lomauttamista ras-
kauden vuoksi. Tässäkin tilan-
teessa vaikuttaa edellä mainittu 
aikaprioriteetti. Jos työntekijä 
on lomautettuna siinä vai-
heessa, kun äitiysloma alkaa, 
niin työantajalla ei ole velvolli-
suutta maksaa työehtosopi-
muksen mukaista äitiysvapaan 
palkkaa. Jos taas työntekijä on 
ehtinyt jäädä äitiysvapaalle en-
nen lomautusilmoituksen anta-
mista,  niin  lomautuksen  alka-

minen ei vapauta maksamasta 
äitiysvapaan palkkaa. Siinä ta-
pauksessa, että raskaana oleva 
työntekijä on ehditty lomaut-
taa ennen äitiysvapaan alkua ja 
lomautus loppuu ennen palkal-
lisen äitiysvapaan päättymistä, 
niin työntekijällä on oikeus jäl-
jellä olevaan äitiysvapaan palk-
kaan. 
 
Lomautusilmoitus 

Lomautusilmoitus on vapaa-
muotoinen eli se voidaan antaa 
sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Kirjalli-nen ilmoitus on kuiten-
kin suositeltavaa syntyvien eri-
mielisyyksien varalta. Kuten 
edellä on todettu, lomautusil-
moituksen antamisella on vai-
kutusta poissaoloperusteen ar-
vioinnissa. Lisäksi työttömyys-
kassa tarvitsee lomautusilmoi-
tuksen ennen kuin se voi tehdä 
päätöksen työttömyyspäivära-
hasta. Työntekijällä on aina 
työsopimuslain nojalla oikeus 
saada pyynnöstään työnanta-
jaltaan kirjallinen todistus lo-
mauttamisestaan. 
 

Joni Kallio, 
lakimies IAU 

 


