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IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat sopineet ns. 
jatkuvan neuvottelun peri-
aatteella työehtosopimuksen 
80. § ”Sairausajan palkka” 
muuttamisesta.  
 
Palvelusajan vaikutus 
Syksyllä allekirjoitetussa työ-
ehtosopimuksessa palvelusai-
kaan sidotun, sairausajalta 
maksettavan, palkan peruste 
säilyi ennallaan. Täysi palkka 
sairausajalta maksetaan enim-
millään seuraavasti: 

- alle 1 vuosi, palkka 5 
viikolta 

- 1-5 vuotta, palkka 6 
viikolta 

- yli 5 vuotta, palkka 6 
kuukaudelta 

Tämä määritellään sairausajan 
palkkaa koskevan pykälän en-
simmäisessä kohdassa. 
 
Kalenterivuoden vaihtumi-
nen 

Aiemman työehtosopimuksen 
(31.8.2006–30.9.2007) ko. 
pykälän kolmannessa kohdas-
sa sairausajan palkanmaksu 
sidottiin lisäksi kalenterivuo-
teen: 
”Sairauden tai tapaturman uu-
siutuessa ei työntekijällä ole 
oikeutta saman kalenterivuo-
den aikana palkkaan yhteensä 
pitemmältä työkyvyttömyys-
ajalta kuin edellä on määrät-
ty.” 
Uudessa työehtosopimuksessa 
kohta muutettiin muotoon: 
”Keskeytyksettä jatkuvalta 
työkyvyttömyysajalta makse-
taan sairausajan palkkaa työ-
suhteen keston mukaan kuin 
on edellä määrätty.” 
 
Erimielisyydet 
Uusi kirjaus johti tulkintaeri-
mielisyyksiin, joita on käsitel-
ty IAU:n ja Palvelualojen 
Toimialaliiton välillä. Pohjana 
on käytetty SAS Ground Ser-
vice Finland Oy:ssä ja Insta 
DefSec Oy:ssä tehtyjä erimie-
lisyysmuistioita huomioiden 
samalla sairausajan palkkaa 

koskevan työehtosopimusmää-
räyksen muotoutumiseen liit-
tyvät taustatekijät. 
 
Muutos kohtaan 3 
Neuvotteluissa päädyttiin 
muuttamaan nykyistä sairaus-
ajan palkkaa koskevaa pykälää 
kohdan 3 osalta seuraavasti: 
”Työntekijällä ei ole oikeutta 
sairausajan palkkaan yhteensä 
pitemmältä ajalta kuin edellä 
on määrätty, vaikka sairaus tai 
tapaturma uusiutuisi saman 
kalenterivuoden aikana tai jat-
kuisi keskeytyksettä yli vuo-
denvaihteen. Työntekijän pa-
lattua työhön sen jälkeen, kun 
työkyvyttömyysaika on jatku-
nut keskeytyksettä yli vuo-
denvaihteen, on hänellä työ-
kyvyttömyysajalta jälleen uusi 
palvelusaikansa pituuden mu-
kaan määräytyvä oikeus saira-
usajan palkkaan eli laskenta 
alkaa alusta.” 
Muutos tuli voimaan 7. huhti-
kuuta 2008. 
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Päivän 
kommentti 
 
Helsingin Sanomissa on tänään 
18.4. uutisoitu Helsingin Bussi‐
liikenteen kirjekampanjasta, 
jolla se yrittää houkutella mui‐
den yhtiöiden palvelukseen siir‐
tyneitä kuljettajiaan takaisin 
leipiinsä. Aggressiivsen kam‐
panjoinnin taustalla on edessä 
häämöttävä sadan kuljettajan 
vaje. 
Henkilöstöjohtaja pitää peliä 
kovana, kun työvoimasta tais‐
tellaan joka rintamalla.  Sa‐
massa jutussa haastatellun 
Helsingin Bussiliikenteen kul‐
jettajan mukaan kysymys on 
yhtiön kehnoista palkoista kil‐
paileviin yhtiöihin verrattuna. 
Kuljettajat ovat äänestäneet ja‐
loillaan. 
Henkilöstöpäälikkö ei myönnä, 
että yhtiössä olisi painettu pa‐
niikkinappulaa, mutta kom‐
mentoi ”jokaisen varmaan ar‐
vaavan, että tilanne ei ole help‐
po”. 

 

Finnair Tekniikassa tunnel‐
mat ovat samankaltaiset, 
mutta paniikkinappulan 
painamiselle etsitään pa‐
rempia vaihtoehtoja. Ilmai‐
lutekniikan Ammattiyhdis‐
tys ITA on asiassa aktiivises‐
ti liikkeellä yrityskohtaisten 
neuvottelujen muodossa. 
IAU tukee ammattiosaston‐
sa päämääriä. 

Yrityskohtaisia neu-
votteluja muutosti-
lanteessa 
 
Finncomm Airlines Oy 
 
Finnairilla ja Finncomm Air-
linesillä on käynnissä hanke 
ATR -lentokoneiden huolto-
toimintaa harjoittavan yhteis-
yrityksen, Finnish Aircraft 
Maintenancen (FAM), muo-
dostamiseksi. Yhteisyrityksen 
päämääränä on käynnistää 
toiminta Helsinki-Vantaan 
lentoaseman alueella ennen 
ensi juhannusta. 
FAM:in palvelukseen siirtyy 
Finncommin nykyinen huolto-
organisaatio. Työntekijöiden 
asemasta ja työsuhteiden eh-
doista on käyty neuvotteluja 
useampaan otteeseen IAU:n, 
Finncommin ja FAM:in edus-
tajien kesken. 
Viimeisimmät neuvottelut 
käytiin eilen 17.4. Tarkoituk-
sena on löytää Finncommin 
aikana erimielisyyksiä aiheut-
taneisiin kysymyksiin tyydyt-
tävä kokonaisratkaisu. Toinen 
päämäärä on saavuttaa yhtei-
nen näkemys siitä, kuinka tu-
levassa FAM:ssa toimitaan 
työehtosopimuksen asettamis-
sa puitteissa. 
 

Tasoittuvan työajan 
sopimuksen uudis-
taminen 
 
Ametro Oy 
 
IAU:n ja Ametro Oy:n välillä 
on sovittu tasoittuvan työajan 
sopimuksen uudistamisesta. 
Uusi sopimus noudattaa muu-
toin nykyisin voimassa olevaa 
sopimusta, mutta määräaikai-
sen työntekijän asema tasoit-
tumisjakson suhteen selkeyt-
tään. IAU:n hallitus on käsitel-
lyt asiaa kokouksessaan 1.4. 
Ongelman ovat aiheuttaneet 
Ametron solmimat määräai-
kaiset työsopimukset, joissa ei 
ole riittävän täsmällisesti mää-
ritelty työsuhteen pituutta, 
vaikka tasoittuvan työajan so-
pimuksessa määräaikaisten 
työsuhteiden tasoittumisjakso 
on määritelty työsuhteen pitui-
seksi. 
Uudessa sopimuksessa edelly-
tetään, että määräaikaisista 
työsopimuksista tulee ilmetä 
työsuhteen alkaminen ja lop-
puminen täsmällisinä päivä-
määrinä. 
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