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Neuvottelutulos syntynyt 
 
Neuvottelukunta 
 
Lentoliikenteen palveluja 
koskevan työehtosopimuk-
sen uusimiseksi käytävissä 
neuvotteluissa on syntynyt 
tänään neuvottelutulos. Uusi 
sopimus on voimassa 
30.4.2010 saakka, mikäli 
viimeisen seitsemän kuu-
kauden jaksosta päästään 
sopimukseen toukokuun 
2009 loppuun mennessä. 
 
Palkankorotukset 
Palkkoja korotetaan 1.10.2007 
alkavan palkanmaksukauden 
alusta alkaen 5,0 %:lla tai vä-
hintään 100 euroa sekä 
1.10.2008 alkavan palkanmak-
sukauden alusta 4,5 %. Näin 
ollen kahden ensimmäisen so-
pimusvuoden yleiskorotustaso 
on 9,5 %. Palkankorotus vii-
meiselle jaksolle 1.10.2009-
30.4.2010 neuvotellaan ke-
vään 2009 kuluessa. Mikäli 
1.10.2009 toteutettavan pal-
kankorotuksen suuruudesta ei 
päästä yksimielisyyteen tou-
kokuun 2009 loppuun men-
nessä, voi kumpikin sopi-

musosapuoli irtisanoa työehto-
sopimuksen päättymään 
30.9.2009. 
 
Palkkausjärjestelmän uusi-
minen 
IAU:n tavoitteena tällä neu-
vottelukierroksella on ollut 
henkilökohtaisen palkanosan 
suhteellisen osuuden pienen-
täminen kokonaispalkasta. Tä-
tä varten IAU ja Palvelualojen 
Toimialaliitto perustavat työ-
ryhmän (2+2). 
Työryhmä arvioi sekä henki-
lökohtaisen palkanosan ja mo-
nitaitoisuuden keskinäistä 
suhdetta että toimivuutta. 
Palkkausjärjestelmä uudiste-
taan työryhmän työn pohjalta.  
Toteuttamisaikataulu: 
- Uudet palkkataulukot sovi-
taan 30.4.08 mennessä. 
- Uuteen järjestelmään siirry-
tään viimeistään 1.6.2008 al-
kavan palkanmaksukauden 
alusta. 
Henkilökohtaisen palkanosan 
arviointia ei toteuteta vuonna 
2007, vaan kustannusvaikutus, 
joka todetaan viiden viimeisen 
vuoden tilastokeskiarvona 

(maksimissaan 1,5 %) käyte-
tään järjestelmän uudistami-
seen. Arvioimattomat työnte-
kijät nostetaan vähintään tun-
nuksen BB tasolle viimeistään 
1.12.2007. 
 
Uuden työsehtosopimuksen 
keskeisiä kirjauksia: 
 
Ulkopuolinen työvoima 
Uudessa sopimuksessa ulko-
puolisen työvoiman käytön eh-
toja tarkennetaan. Sopimus-
tekstin mukaisesti vuokratyötä 
teettävän yrityksen on jatkossa 
edellytettävä vuokratyötä te-
kevältä yritykseltä, että se 
noudattaa ilmailualan vuokra-
työssä Lentoliikenteen palve-
luja koskevaa työehtosopimus-
ta. 
Työnantajan teettäessä alihan-
kintana työehtosopimuksem-
me palkkaryhmittelyn mukai-
sia tai niihin rinnastettavia töi-
tä, tulee alihankkijan palve-
luksessa oleviin työntekijöiden 
työehtoihin noudattaa Lento-
liikenteen palveluja koskevaa 
työehtosopimusta. Poikkeuk-
sen muodostaa alihankintatyö, 
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joka on luonteeltaan tilapäistä 
ja kertaluonteista sekä tehdään 
tilaajayrityksen normaalin 
toimintaympäristön ulkopuo-
lella. 
 
Työntekijöiden asema kilpai-
lutustilanteessa 
Uudessa työehtosopimuksessa 
rajoitetaan mahdollisuuksia 
käyttää henkilökunnan työ- ja 
palkkaehtoja yritysten väliseen 
kilpailuun lentoliikenteen pal-
veluista kokonaan uudella py-
kälällä. 
Mikäli lentoliikenteen palvelu-
ja tuottava yritys häviää palve-
lujen kilpailutuksen ja joutuu 
sen seurauksena irtisanomaan 
henkilöstöään, on yrityksen 
jatkossa selvitettävä henkilös-
tönsä mahdollisuudet työllis-
tyä kilpailun voittaneen yrityk-
sen palveluksessa. 
Jos kilpailun voittanut yritys 
tarvitsee kilpailutuksen koh-
teena olleessa työpaikassa lisä-
työvoimaa samoihin tai sa-
mankaltaisena säilyneisiin teh-
täviin, joita irtisanottu työnte-
kijä oli tehnyt, kilpailun voit-
taneen yrityksen on tarjottava 
työtä ensisijaisesti hävinneen 
yrityksen irtisanomalle työnte-
kijälle. Uudessa sopimuksessa 
monet tällä tapaa määräytyvät 
työsuhteen kestoon perustuvat 
ehdot tulevat huomioiduksi. 
 
Luottamushenkilöiden asema 
Sopimuksemme valvonnan 
kannalta ratkaisevassa ase-
massa olevien luottamushenki-
löiden asema kohenee uuden 
sopimuksen myötä. Heidän 
työstävapautumisaika tehtävi-

ensä hoitoon kasvaa ja irtisa-
nomisuoja paranee. 
 
Kaksiosaiset vuorot jakso-
työssä 
Jatkossa jaksotyössä olevien 
työvuoron tuntimäärä on jär-
jestettävä vähintään kuuden 
tunnin ja enintään 14 tunnin 
pituiseksi yhtenäiseksi jaksok-
si. Liikennerakenteesta johtu-
en voidaan työvuoro jakaa 
kahteen erilliseen jaksoon, 
joiden yhteispituus on vähin-
tään seitsemän tuntia. Tästä 
työntekijälle aiheutuva haitta 
kompensoidaan kahden tunnin 
keskituntiansiota vastaavalla 
erillislisällä. 
Lisäksi yhteiset työaikamäärä-
ykset määrittävät jatkossa työ-
ajan katkeamista siten, että, 
jos vapaa-aika työjaksojen vä-
lillä on viisi tuntia tai sitä pi-
tempi, se katkaisee työajan. 
Edellisessä sopimuksessa raja 
oli neljä tuntia. 
 
Muut uudet kirjaukset 
Muita uusia kirjauksia uudessa 
työehtosopimuksessa on n. 20 
pykälässä. Alla luettelo muista 
muuttuvista pykälistä (nume-
rot viittaavat edelliseen työeh-
tosopimukseen, X:llä merkityt 
ovat uusia): 
 
3. LUKU / TYÖAJAT PÄI-
VÄ- JA VUOROTYÖSSA 
SEKÄ JOUSTAVASSA 
TYÖSSÄ 
22. § Tauot 
25. § Ylityö 
5. LUKU / YHTEISET TYÖ-
AIKAMÄÄRÄYKSET 
30. § Vuorokauden vaihtumi-
nen ja työajan katkeaminen 

X. § Siirtyvien ja komennettu-
jen työntekijöiden erityisehdot 
teknisessä työssä 
43. § Työaikojen kehittäminen 
6. LUKU / ERILLISET 
KORVAUKSET 
46. § Olosuhdelisät 
12. LUKU / VUOSILOMA 
77. § Lomaraha 
13. LUKU / SAIRAUSAIKA 
JA ÄITIYSVAPAA 
78. § Sairausajan palkka 
79. § Äitiysvapaa 
17. LUKU / MUITA MÄÄ-
RÄYKSIÄ 
X. § Pitkään palvelleiden 
huomioiminen 
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄ-
KIRJA 
12. § Sairausajan palkkaa kos-
kevasta määräyksestä poik-
keaminen 
X. § Palkkausjärjestelmän uu-
distaminen 
X. § Työntekijät, jotka eivät 
ole lentoyhtiöryhmän myön-
tämän kiintiölippuedun piiris-
sä 
X. § Työaikapankki 
 
Muuttuneista pykälistä tiedo-
tetaan pääluottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutettuille edun-
valvontavaliokunnan kokouk-
sessa jo huomenna tiistaina 
16. lokakuuta. 
 
Ylityökielto päättyi 
Neuvottelutuloksen syntymi-
sen johdosta ylityökielto on 
päättynyt. 
 
 
Terveisin 
Juhani Haapasaari 
Puheenjohtaja 
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