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Sunnuntai- ja ylityölisät, sairausajan palkka, loppiainen ja helatorstai, lomat 
 

Hallitus rajoittamassa 

lakiteitse sopimusoikeutta  
 

 

IAU 
 

Suomen hallitus esitti eilen 

listansa ”pakottavaksi” työ-

lainsäädännöksi, jolla rajoi-

tettaisiin työehtojen sopi-

musoikeutta poikkeukselli-

sella tavalla. Hankkeen to-

teutuessa työntekijöiden työ-

ehdot heikkenisivät listan 

mukaisesti kaikkien kolmen 

työehtosopimuksen sovelta-

misalueella, joissa IAU on 

sopijaosapuolena. Mahdol-

listen heikennysten vasta-

painoksi IAU varautuu ta-

sapainottamaan seuraavaa 

neuvottelukierrosta selkein 

työntekijöiden asemaa pa-

rantavin tavoittein sopimus-

ten muilla osa-alueilla. 

 

Hallituksen lista 

Työntekijöiden työehtoja hei-

kentäviksi lainsäädäntömuu-

toksiksi hallitus esittää viiden 

kohdan listaa: 
 

Sunnuntaikorvaukset 

Nykyinen 100 %:n korvaus 

alennetaan 75 %:iin. 

 

Vuosiloman lyhennys 

Yli 30 arkipäivän vuosiloma-

oikeus poistuu. 
 

Sairausajan palkka 

Ensimmäinen sairauspäivä 

muuttuu palkattomaksi ja seu-

raavien kahdeksan päivän sai-

rausajan palkka putoaa 80 

%:iin täydestä palkasta. 
 

Loppiainen ja helatorstai 

Loppiainen ja helatorstai 

muuttuvat palkattomiksi va-

paapäiviksi. 
 

Ylityökorvaukset 

Korvaukset puolitetaan. 

 

Vaikutukset työehtosopi-

muksiin IAU:n alueella 

IAU on sopijaosapuolena 

kolmessa työehtosopimukses-

sa, joiden sopimuskaudet päät-

tyvät seuraavasti: 

- Lentoliikenteen palveluja 

koskeva työehtosopimus 

15.11.2016 

- Airpron työehtosopimus 

31.1.2017 

- Ilmailutietoteknisten työeh-

tosopimus 31.1.2017 

Mikäli hallituksen lista tulisi 

hyväksytyksi eduskunnassa 

ennen nykyisten sopimuskau-

sien päättymistä, vaikutukset 

IAU:n työehtosopimuksiin oli-

sivat seuraavat: 
 

Sunnuntaikorvaukset 

Sunnuntaikorvaukset alenisi-

vat kaikkien kolmen työehto-

sopimuksen soveltamisalueel-

la 75 %:iin nykyisestä 100 

%:sta. 
 

Vuosiloman lyhennys 

Vuosilomat lyhenisivät Ilmai-

lutietoteknisten työehtosopi-

muksen soveltamisalueella. 

Tällä hetkellä työntekijä, jolla 

on ennen vuosiloman alkamis-

ta vuosilomaan oikeuttavaa 

palvelusta yhteensä vähintään 

15 vuotta, ansaitsee täysiltä 

lomanmääräytymiskuukausilta 

vuosilomaa 

- 10 kuukaudesta 31arkip. 

- 11 kuukaudesta 36 arkip. 

- 12 kuukaudesta 38 arkip. 
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Arkipäiviksi ei lueta arkilau-

antaita, sunnuntaita, kirkollisia 

juhlapäiviä, joulu- ja juhan-

nusaattoa eikä itsenäisyys- ja 

vapunpäivää. 

Mikäli hallituksen ajama muu-

tos toteutuisi, vuosiloma ly-

henisi myös näiden työnteki-

jöiden osalta korkeintaan 30 

arkipäivään. 
 

Sairausajan palkka 

Nykyisten työehtosopimusten 

perusteella sairausajan palkkaa 

maksetaan pääsääntöisesti seu-

raavasti: 

Lentoliikenteen palvelut 

Työsuhteen keston perusteella  

- alle 1 vuoden, yhteensä enin-

tään 5 viikolta, 

- 1-5 vuotta, yhteensä enintään 

6 viikolta, 

- yli 5 vuotta, yhteensä enin-

tään 6 kuukaudelta, 

kalenterivuoden aikana. 

Jos työkyvyttömyysaika on yli 

kolme vuorokautta, sairaus-

ajan palkassa huomioidaan 

myös keskituntiansiolisä. 

Airpro 

Työsuhteen keston perusteella  

- alle 3 vuotta, 4 viikkoa, 

- 3 - 5 vuotta , 5 viikkoa, 

- 5 - 10 vuotta, 6 viikkoa, 

- yli 10 vuotta, 8 viikkoa. 

Ilmailutietotekniset 

Työsuhteen keston perusteella 

- alle 3 vuotta, 28 päivää, 

- 3 - 5 vuotta, 35 päivää, 

- 5 - 10 vuotta, 42 päivää, 

- yli 10 vuotta, 56 päivää. 

Hallituksen esityksen toteutu-

essa kaikkien kolmen työehto-

sopimuksen soveltamisalueel-

la ensimmäinen sairauspäivä 

muuttuisi palkattomaksi ja 

seuraavien kahdeksan päivän 

sairausajan palkka putoaisi 80 

%:iin täydestä palkasta. 

Vasta yhdeksännen sairauslo-

mapäivän jälkeen sairausajan 

palkkaa maksettaisiin edellä 

esitettyjen kirjausten mukai-

sesti. 
 

Loppiainen ja helatorstai 

Nykyisissä työehtosopimuk-

sissa loppiainen ja helatorstai 

on huomioitu seuraavasti: 

Lentoliikenteen palvelut 

Teknisiä palveluja tuottavissa 

yrityksissä loppiainen ja hela-

torstai ovat vapaapäiviä päivä-

työssä ja keskeytyvässä kaksi-

vuorotyössä. Keskeytymättö-

mässä kolmivuorotyössä lop-

piainen, sen ollessa muuna ar-

kipäivänä kuin lauantaina, ja 

helatorstai, lyhentävät vuotuis-

ta työaikaa 8 tunnilla.  

Maapalveluja tuottavissa yri-

tyksissä loppiainen, kun se on 

muuna arkipäivänä kuin lau-

antaina, ja helatorstai lyhentä-

vät asianomaista jaksoa kah-

deksalla tunnilla. 

Airpro 

Loppiainen ja helatorstai eivät 

lyhennä asianomaisen jakson 

työaikaa, vaan niiden vaikutus 

on huomioitu säännöllistä työ-

aikaa lyhentämällä. 

Ilmailutietotekniset 

Muuksi päiväksi kuin lauan-

taiksi tai sunnuntaiksi sattuva 

loppiainen sekä helatorstai ly-

hentävät asianomaisen viikon 

tai työjakson työaikaa ja alen-

tavat lisätyökynnystä. Jollei 

edellä mainittuja päiviä ole 

mahdollista antaa vapaa-

päiviksi, on vastaava kokonai-

nen vapaapäivä tai vastaava 

vapaa-aika pyrittävä antamaan 

jonakin muuna päivänä saman 

viikon tai työjakson kuluessa. 

Hallituksen kaavailuissa lop-

piainen ja helatorstai muuttui-

sivat palkattomiksi vapaapäi-

viksi. 
 

Ylityökorvaukset 

Ylityökorvausten nykytaso 

puolittuisi kaikkien kolmen 

työehtosopimuksen sovelta-

misalueella. 

 

Hallituksen esitys ja seuraa-

va työehtosopimuskierros 

Vastaavaa tilannetta, jossa val-

tiovallan taholta asetettaisiin 

työehdoista sopimiselle jo ai-

emmin sovituista ehdoista 

poiketen työntekijöiden ase-

maa pakottavasti heikentävää 

lainsäädäntöä, ei tässä muo-

dossa ole aiemmin ollut. Tois-

taiseksi valtiovallan edustajat 

ovat katsoneet tarpeelliseksi 

säätää lähinnä työntekijää suo-

jelevia lakeja, johtuen työnte-

kijän heikommasta asemasta 

suhteessa työnantajaan. 

Koska tilanne näyttäisi ajaut-

tuvan nyt mahdollisesti uuteen 

asemaan, tämä tulee huomioi-

da työntekijäpuolen sopimus-

tavoitteiden asettelussa tasa-

painoisen lopputuloksen saa-

vuttamiseksi seuraavalla työ-

ehtosopimuskierroksella. 

Ilmailualalla tällä hetkellä val-

litsevan suotuisan kokonais-

kehityksen kannalta olisi vä-

hintäänkin toivottavaa, että 

yhteinen alakohtainen näke-

mys työehdoista työnantajien 

kanssa löytyisi ensi syksyn ja 

alkutalven aikana keskinäisin 

neuvotteluin ulkopuolisista te-

kijöistä huolimatta. 


