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Palvelualojen Toimialaliitto 
 
Lentoliikenteen palveluja 
koskeva uusi työehtosopi-
mus syntyi myöhään tiistai-
iltana valtakunnansovittelija 
Esa Lonkan avustuksella. 
Sopimus on kolmen vuoden 
pituinen. Maapalvelujen ja 
teknisten palvelujen palkka-
usjärjestelmät eriytetään, 
jotta töiden erityspiirteet 
voidaan huomioida nykyistä 
tarkemmin. Uuden sopi-
muksen myötä myös mm. 
työaikoja ja työvoiman vä-
hentämisjärjestystä koske-
vat määräykset muuttuvat. 
 

Sopimuskausi 
Sopimuskausi on 26.10.2010 - 
31.10.2013. Sopimus ei ole 
osapuolten irtisanottavissa 
voimassaoloaikanaan. 

Palkankorotukset maapalve-
lutehtävissä 
 
Yleiskorotus maapalveluteh-
tävissä 1.11.2010 
Palkkoja korotetaan sen pal-
kanmaksukauden alusta, joka 
alkaa 1.11.2010 tai lähinnä sen 
jälkeen yleiskorotuksella, jon-
ka suuruus on 1,0 %. 
 
Yrityskohtainen erä maapal-
velutehtävissä 1.12.2010 
Palkkoja korotetaan sen pal-
kanmaksukauden alusta, joka 
alkaa 1.12.2010 tai lähinnä sen 
jälkeen yrityskohtaisella eräl-
lä. 
Erän suuruus on 0,7 % keski-
määräisestä työehtosopimuk-
sen tarkoittamasta keskitun-
tiansiosta kerrottuna yrityksen 
tai toimipaikan työehtosopi-
muksen piiriin kuuluvien 
työntekijöiden lukumäärällä. 
Yrityskohtaisen erän jakope-
rusteista ja jakotavasta sovi-

taan työpaikkakohtaisesti 
työnantajan ja luottamusmie-
hen välillä. Erän tarkoituksena 
on tukea palkanmuodostuksen 
kannustavuutta, palkkaraken-
teen oikeudenmukaisuutta ja 
tuottavuuden kehittämistä. 
Jos yrityskohtaisen erän jako-
perusteista tai jakotavasta ei 
päästä yksimielisyyteen, jae-
taan kaikille 0,7 % suuruinen 
erä. 
 
Vuorolisät maapalvelutehtä-
vissä 1.12.2010 
Vuorolisiä korotetaan 1,5 % 
1.12.2010. 
 
Muut palkkaperusteet maa-
palvelutehtävissä 
Euro- ja senttimääräisiä lisiä 
korotetaan 1,5 %. 
 
Palkankorotukset 1.11.2011 
maapalvelutehtävissä 
Osapuolet tarkastelevat elo- 
 
Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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syyskuun 2011 aikana arvioi-
tavissa olevia talouden ja työl-
lisyyden näkymiä lentoliiken-
teen palveluissa. Arvioinnin 
perusteella osapuolet neuvot-
televat 1.10.2011 mennessä 
1.11.2011 toteutettavien pal-
kankorotusten tasosta. Palkan-
korotusten taso määräytyy 
työmarkkinoilla muuten toteu-
tettujen/toteutettavien yleisko-
rotusten mukaan. 
Mikäli liitot eivät pääse yksi-
mielisyyteen palkankorotuk-
sen määrästä 1.10.2011 men-
nessä, 
asetetaan riitaa ratkaisemaan 
jommankumman aloitteesta 
välityslautakunta, johon Pal-
velualojen Toimialaliitto ry 
asettaa kaksi jäsentä ja Ilmai-
lualan Unioni IAU ry kaksi jä-
sentä sekä kutsuvat puheen-
johtajaksi valtakunnansovitte-
lijan. Lautakunnan tulee antaa 
ratkaisu 20.10.2011 mennessä. 
 
Palkankorotukset 1.11.2012 
maapalvelutehtävissä 
Osapuolet tarkastelevat elo-
syyskuun 2012 aikana arvioi-
tavissa olevia talouden ja työl-
lisyyden näkymiä lentoliiken-
teen palveluissa. Arvioinnin 
perusteella osapuolet neuvot-
televat 1.10.2012 mennessä 
1.11.2012 toteutettavien pal-
kankorotusten tasosta. Palkan-
korotusten taso määräytyy 
työmarkkinoilla muuten toteu-
tettujen/toteutettavien yleisko-
rotusten mukaan. 
Mikäli liitot eivät pääse yksi-
mielisyyteen palkankorotuk-
sen määrästä 1.10.2012 men-
nessä, 

asetetaan riitaa ratkaisemaan 
jommankumman aloitteesta 
välityslautakunta, johon Pal-
velualojen Toimialaliitto ry 
asettaa kaksi jäsentä ja Ilmai-
lualan Unioni IAU ry kaksi jä-
sentä sekä kutsuvat puheen-
johtajaksi valtakunnansovitte-
lijan. Lautakunnan tulee antaa 
ratkaisu 20.10.2012 mennessä. 
 
Palkankorotukset teknisissä 
tehtävissä 
 
Yleiskorotukset teknisissä 
töissä 
Yleiskorotus 1.11.2010 1,0 % 
perustaulukkopalkkoihin. 
Yleiskorotus 1.11.2011 1,0 % 
perustaulukkopalkkoihin. 
Yleiskorotus 1.11.2012 2,2 % 
perustaulukkopalkkoihin. 
 
Vuorolisät teknisissä töissä 
Vuorolisiä korotetaan 1,5 % 
1.11.2010. 
 
Muut palkkaperusteet tekni-
sissä töissä 
Euro- ja senttimääräisiä lisiä 
korotetaan 1,5 % 1.11.2010. 
 
Palkankorotusten kirjaami-
nen työehtosopimukseen 
Korotukset kirjataan työehto-
sopimuksen kohtiin "Palkka-
ryhmät ja perustaulukkopalkat 
teknisissä palveluissa" ja 
"Palkkaryhmät ja perustauluk-
kopalkat maapalveluissa" 
(Vanhan sopimuksen 62. §:n 
tapaan). Näihin kohtiin lisä-
tään huomautus "Ei koske yri-
tyksiä, joissa on sovittu yri-
tyskohtaisen erän jakamisesta 
15.11.2010 mennessä allekir-

joituspöytäkirjan 2. §:n mu-
kaisesti". 
 
Työehtosopimuksen allekir-
joituspöytäkirjaan tehtävät 
muutokset 
 
3. § Vuorolisät 
Poistetaan (vuorolisien vuosit-
tainen tarkistus tapahtuu jat-
kossa muiden korotusten yh-
teydessä). 
 
Vuokratyötä selvittävä työ-
ryhmä 
Vuokratyödirektiivi tulee yh-
teen sovittaa kansallisiin la-
keihin ja sopimuksiin 
5.12.2011 mennessä. Vuokra-
työvoiman käyttöön liittyvät 
käytännöt tulevat tämän joh-
dosta jonkin verran muuttu-
maan. Liitot asettavat työryh-
män, jonka tehtävänä on sel-
vittää, mitä yhteisiä toimia lii-
toilta vaaditaan direktiivin as-
tuessa voimaan. 
Selvityksessä tulee ottaa huo-
mioon riittävän monipuolisesti 
eri vaihtoehdot direktiivin 
vaikutuksista ja arvioida sen 
perusteella, mitä mahdollisia 
muutoksia se työehtosopimuk-
seen aiheuttaa. Työryhmän on 
annettava selvityksensä toi-
menpiteistä 31.5.2011 men-
nessä. 
 
Ikääntyvien työntekijöiden 
työajan lyhentäminen tekni-
sissä töissä 
1. Työnantaja on velvollinen 
lyhentämään työaikaa työnte-
kijän niin halutessa 
seuraavasti: 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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- 55 vuotta täyttäneet kaksi 
tuntia/viikko 
- 58 vuotta täyttäneet neljä 
tuntia/viikko 
- 60 vuotta täyttäneet kuusi 
tuntia/viikko. 
2. Palkkaa alennetaan työajan 
lyhennystä vastaavasti. 
3. Työnantaja ja työntekijä 
voivat sopia työajan lyhentä-
misen tavasta ja ajankohdista. 
Ellei muusta sovita työnantaja 
määrittelee työajan lyhennys-
tavan ja ajankohdan. 
4. Työajan lyhennystä käsitel-
lään työssäolon veroisena ai-
kana. 
 
Työaikojen kehittäminen tek-
nisissä töissä 
Työaikojen ja työvoiman käy-
tön joustavuutta lisätään seu-
raavin keinoin: 
1. Perustetaan paikallinen 
ruuhkapooli, johon haetaan 
vapaaehtoisia. 
2. Ruuhkapoolin sisällä voi-
daan käyttää teknillisiä palve-
luja tuottavissa yrityksissä 
käytössä olevia työaikamuoto-
ja. 
3. ruuhkapoolin peruskriteerit 
ja käytettävä toimintamalli so-
vitaan paikallisesti 
30.11.2010 mennessä. Käytet-
tävä työaikamalli sovitaan tuo-
tannon tarpeen mukaan. 
4. Perustetaan paikallinen seu-
rantaryhmä, joka seuraa ruuh-
kapoolin ja muiden joustoele-
menttien käyttöä ja kehittää 
uusia tapoja työaikojen ja työ-
voiman käyttöön. 

5. Joustava käytettävyys eri 
työaikamalleissa voi olla kri-
teerinä siirryttäessä ylempiin 
palkkaluokkiin. 
 
Työntekijät, jotka eivät ole 
lentoyhtiöryhmän myöntä-
män kiintiölippuedun piirissä 
Osapuolet asettavat työryhmän 
(2+2), jonka tehtävänä on rat-
kaista pa1kkausjärjestelmää 
koskevat ongelmat, jotka syn-
tyvät, kun muu kuin lentoyh-
tiöryhmään kuuluva yritys 
tuottaa aiemmin lentoyhtiö-
ryhmään kuuluneen yrityksen 
tuottamat lentoliikenteen pal-
velut. Työryhmän puheenjoh-
tajana toimii valtakunnanso-
vittelija tai hänen määräämän-
sä. 
 
Osapuolilla on yhteinen nä-
kemys seuraavista asioista: 
1. Työvoiman vähentämistä 
koskevan yhteistoimintalain 
mukaisen menettelyn päätyt-
tyä työnantaja perustelee ja ra-
jaa yrityksen toiminnalle tär-
keät ammattityöntekijät ni-
meämättä heitä henkilöstön 
edustajalle. 
2. Paikallisissa työehtosopi-
muksen 11 §:n mukaisissa 
osa-aikatyösopimuksissa ei tu-
le sopia muista kuin osa-
aikatyöhön liittyvistä asioista. 
3. Ottaen huomioon yhteis-
toimintalain ja muun työlain-
säädännönvaatimukset yrityk-
sen tulisi ennen omien työnte-
kijöidensä irtisanomista, lo-
mauttamista tai osa-aikaista-
mista luopua vuokratyövoi-
man käytöstä lukuun ottamatta 
tehtäviä, joita ei ammattitaito-
vaatimusten tai muiden vas-
taavien syiden vuoksi voida 

teettää yrityksen omilla työn-
tekijöillä. 
 
Lentoliikenteen palveluja 
koskevan työehtosopimuk-
sen muutokset: 
 
2. LUKU / TYÖSUHTEET 
 
5. § Uudet työntekijät ja työ-
paikkaan perehdyttäminen 
x. Uudet työntekijät palkataan 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevan työehtosopimuksen-
palkkaryhmittelyn mukaisiin 
töihin. Tämä ei estä ottamasta 
käyttöön 60§:n mukaisia uusia 
töitä. 
 
3. LUKU / TYÖAJAT PÄI-
VÄ- JA VUOROTYÖSSÄ 
SEKÄ JOUSTAVASSA 
TYÖSSÄ (Tekniset palvelu-
tehtävät) 
 
18. § Päivätyö 
x. Säännöllinen työaika tekni-
sissä töissä on klo 7.00 - 15.00 
1.11.2010 alkaen. 
 
23. § Tauot 
x. Lepoaika (ruokailutauko) 
on kaikissa tekniikan työ-
aikamuodoissa 15 minuuttia ja 
se luetaan työajaksi 1.11.2010 
alkaen. 
 
25. § Työajan lyhennysvapaat 
x. Sairausajan sattuessa sovi-
tun työajan lyhennysvapaan 
päälle, ei ko. vapaata kuitata 
käytetyksi. 
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Tulkintaohje: lyhennysvapaan 
pitopäivänä ilmoitetusta saira-
uspoissaolosta menetetään il-
moituspäivän lyhennysvapaa. 
 
x. § Ikääntyvien työntekijöi-
den työajan lyhentäminen 
teknisissä töissä 
 
Allekirjoittaneet liitot suosit-
tavat ikääntyneiden työnteki-
jöiden työajan lyhentämistä 
teknisissä töissä. 
 
5. LUKU / YHTEISET TYÖ-
AIKAMÄÄRÄYKSET 
 
32. § Vuorokausilevon sopi-
minen toisin 
Työntekijälle on annettava 
jaksotyössä vähintään yhdek-
sän tunnin sekä muissa töissä 
vähintään 11 tunnin yhtämit-
tainen lepoaika työvuoron al-
kamisesta laskettavan 24 tun-
nin kuluessa, ellei asiasta pai-
kallisesti toisin sovita. Paikal-
lisesti ei saa sopia kuitenkaan 
seitsemää tuntia lyhyemmästä 
lepoajasta. 
TULKINTAOHJE: 
Jaksotyössä työntekijä voi 
henkilökohtaisesta syystä pyy-
tää toistaiseksi käytettäväksi 
hänen osallaan 11 tunnin lepo-
aikaa. 
 
33 § Vuorolisä 
 
2. Muutokset vuorolisiin teh-
dään muiden korotusten yh-
teydessä. 
 

42. § Komennustyöntekijöi-
den erityisehdot (palvelutyöt) 
x. Tätä pykälää sovelletaan 
joko lennon aikaiseen tehtä-
vään tai välittömästi kyseisen 
lennon kääntämiseen liitty-
vään tehtävään.  
 
8. LUKU / PALKKAUSJÄR-
JESTELMÄ 
 
x. § Palkkaryhmät ja perus-
taulukkopalkat maapalvelu-
töissä 1.11.2011 alkaen 
4. Palkkaryhmä, 
alle 75 pistettä  
5. Palkkaryhmä, 
75 - 84 pistettä 
6. Palkkaryhmä, 
85 - 94 pistettä 
7. Palkkaryhmä, 
95 - 104 pistettä 
8. Palkkaryhmä, 
105 - 114 pistettä 
(Huom. palkkataulukkoja ko-
rotetaan syksyjen 2010 ja 
2011 palkkaratkaisujen 
mukaisesti.) 
 
x. § Palkkaryhmät ja perus-
taulukkopalkat teknisten töi-
den palkkarakenneuudistuk-
sessa 
Avataan palkkaluokat 10 ja 
11. Perustetaan paikalliset työ-
ryhmät, jotka määrittelevät 
paikallisesti kriteerit palkka-
luokkien 9, 10 ja 11 käytölle 
sekä muidenkin palkkaluokki-
en mahdolliselle nousulle. 
Kustannusvaikutus 2,35 % pe-
rustaulukkopalkkoihin 1. tam-
mikuuta 2012 mennessä. 
Mikäli työryhmä ei pääse 
määräaikaan mennessä ratkai-
suun palkkarakenneuudistuk-
sesta 

siirretään kyseinen erä perus-
taulukkopalkkojen yleiskoro-
tukseen. 
 
9. LUKU / KOKEMUS-
VUOSILISÄ 
 
x. § Pätevyyslisän määräyty-
minen teknisissä töissä (kor-
vaa kokemusvuosilisän tekni-
sissä töissä) 
1. Jos työnantajan alueella on 
käytössä 10 luvun mukainen 
henkilökohtaisen palkanosan 
arviointijärjestelmä, palkka-
ryhmissä 1- 11 maksetaan pä-
tevyyslisää seuraavasti: 
2 kokemusvuoden jälkeen 3 % 
4       ” 6 % 
6       ” 9 % 
8       ” 12 % 
10     ” 15 % 
15     ” 17 % (voimassa 
1.11.2010 alkaen). 
 
11. LUKU / MONIOSAAMI-
NEN 
 
77. § Moniosaaminen 
Pöytäkirjamerkintä: 
Jos palkkaryhmäluettelossa 
mainittuja töitä yhdistetään 
yhdeksi arvioiduksi työksi, 
voidaan työntekijän monitai-
toisuuden todeta alentuneen 
enintään yhden tason. Palkkaa 
ei tällöin alenneta, vaan siirre-
tään alentunut monitaitoisuu-
den osuus erotusarvoksi. 
Pöytäkirjamerkinnän tarkoit-
tamalla rajoituksella on sama 
voimassaoloaika kuin työehto-
sopimuksella. 
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82. § Sairausajan palkka 
5. Palkka maksetaan kuitenkin 
aina sairausvakuutuslain tar-
koittamalta odotusajalta. Jos 
työkyvyttömyysaika on 3 vrk 
tai vähemmän, palkka makse-
taan ilman keskituntiansiolisää 
(KTA-lisää) 
6. Sairausajan palkka laske-
taan keskituntiansion perus-
teella, kun työkyvyttömyys 
kestää yli 3 vuorokautta, joka 
määräytyy vuosineljänneksit-
täin. 
Keskituntiansio saadaan jaka-
malla työntekijän kunkin vuo-
sineljänneksen aikana työajal-
ta maksettu palkka vastaavien 
työtuntien lukumäärällä. Hätä-
työstä ja ylityöstä maksettavaa 
korotusta ei huomioida lasku-
toimituksessa. Työajalta mak-
settuun palkkaan luetaan mu-
kaan lauantai- ja aattotyön 
eril1islisät, sunnuntaityön ko-
rotukset sekä ilta- ja yötyö-
lisät. 
 
79. § Moniosaamisen vaiku-
tus palkkaan 
5. Palkka alenee, jos työnteki-
jän arviointilomakkeeseen 
merkityt työt lakkaavat ole-
masta työnantajan käytettävis-
sä tai syyn ollessa toistuva tai 
perusteeton kieltäytyminen ko. 
töiden tekemisestä tai jos am-
mattitaidolliset perusteet lak-
kaavat, johtaa se aina palkan 
alenemiseen. Työnantajan 
edustaja toteaa alenemisen 
työntekijän kanssa käymäs-
sään keskustelussa. 
Palkkaa voidaan alentaa to-
teamista seuraavan palkan-
maksukauden alusta 

lukien. 
 
17. LUKU / MUITA MÄÄ-
RÄYKSIÄ 
 
95. § Työvaatetus ja virkapu-
kukorvaus 
2. Työnantaja kustantaa mää-
räämänsä virkapuvun (korvaa 
vanhan työehtosopimuksen 2 
ja 3 kohdat). 
 
18. LUKU / LUOTTAMUS-
MIEHET 
 
100. § Ansiotason määrittely 
3. Luottamusmiehen ansioke-
hityksen tulee seurata vähin-
tään hänen varsinaisen ammat-
tinsa ansiokehitystä. Toimi-
kautta edeltävän puolen vuo-
den ansiotekijöistä koostuvan 
palkan lisää korotetaan yleis-
korotusten mukaisesti. 
TULKINTAOHJE: 
Jos luottamusmiehen työrytmi 
poikkeaa hänen varsinaisen 
työtehtävänsä työrytmistä, 
huomioidaan vähintään seu-
raavat työehtosopimuksen 
määräykset: 
33. § Vuorolisä 
34. § Lauantai- ja aattotyö 
35. § Sunnuntai- ja juhlapäivi-
nä tehty työ 
49. § Sijaisuuskorvaus 
kuukausittain maksettavana li-
sänä. Lisän suuruus määräytyy 
ao. pykälien palkkaa korotta-
vien erien keskiarvona pää-
luottamusmiestehtäviä edeltä-
neeltä kuuden kuukauden jak-
solta. Tämän jälkeen lisää ko-
rotetaan yleiskorotusten mu-
kaisesti. 
 

19. LUKU / TYÖSUOJELU-
VALTUUTETUT 
 
107. § Ansiotason määrittely 
3. Työsuojeluvaltuutetun ja 
työsuojeluasiamiehen ansio-
kehityksen tulee seurata vä-
hintään hänen varsinaisen 
ammattinsa ansiokehitystä. 
Toimikautta edeltävän puolen 
vuoden ansiotekijöistä koos-
tuvan palkan lisää korotetaan 
yleiskorotusten mukaisesti. 
TULKINTAOHJE: 
Jos työsuojeluvaltuutetun ja 
työsuojeluasiamiehen työrytmi 
poikkeaa hänen varsinaisen 
työtehtävänsä työrytmistä, 
huomioidaan vähintään seu-
raavat työehtosopimuksen 
määräykset: 
33. § Vuorolisä 
34. § Lauantai- ja aattotyö 
35. § Sunnuntai- ja juhlapäivi-
nä tehty työ 
49. § Sijaisuuskorvaus 
kuukausittain maksettavana li-
sänä. Lisän suuruus määräytyy 
ao. pykälien palkkaa korotta-
vien erien keskiarvona työsuo-
jeluvaltuutetun tehtäviä edel-
täneeltä kuuden kuukauden 
jaksolta. Tämän jälkeen lisää 
korotetaan yleiskorotusten 
mukaisesti. 
 
109. § Työsuhdeturva 
TT:n ja SAK:n välisessä yleis-
sopimuksessa on määritelty 
työsuojeluvaltuutetun työsuh-
deturva. Työsuojeluasiamie- 
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hen osalta noudatetaan vastaa-
via määräyksiä kuin yleisso-
pimuksessa on sovittu luotta-
musmiehen ja työsuojeluval-
tuutetun yksilösuojasta. Sen 
lisäksi noudatetaan seuraavaa 
menettelyä: 
Jos työnantaja harkitsee työ-
suojeluvaltuutetun tai työsuo-

jeluasiamiehen työsuhteen 
päättämistä, työnantajan on 
ilman tarpeetonta viivytystä 
ilmoitettava asiasta työnanta-
jaliitolle, joka saattaa asian 
työntekijäliiton tietoon. 
Liitot selvittävät viivytyksettä 
paikallisten osapuolten myö-
tävaikutuksella mitkä syyt, 
olosuhteet ja tosiseikat ovat 
aiheuttaneet ongelman. Selvi-
tystyön päätyttyä liitot neuvot-

televat ilman aiheetonta vii-
västystä erimielisyydestä kes-
kenään. neuvottelujen tavoit-
teena on yhteinen kannanotto 
niistä edellytyksistä, joilla työ-
suojeluvaltuutetun tai työsuo-
jeluasiamiehen keskinäinen, 
työsuhteen perusteena oleva 
luottamus voidaan palauttaa. 
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