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Kiista vuorolisien korottamisesta ylityössä 
siirtyi työtuomioistuimen ratkaistavaksi 

FINNAIR TECHNICAL SERVICES 

/ GA TELESIS 

IAU on jättänyt työtuomio-
istuimeen haastehakemuk-
sen kiistassa, joka koskee 
vuorolisien korottamista 
tehtäessä ylityötä teknisiä 
palveluja tarjoavissa yrityk-
sissä. Kiistaan ei ole löyty-
nyt yhteistä näkemystä huo-
limatta osapuolten pitkään 
jatkuneesta vuoropuhelusta 
asian sopimiseksi. 

Sopimusmääräykset 

Erimielisyys juontaa juurensa 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevan työehtosopimuksen eri-
laisista tulkinnoista seuraavien 
sopimusmääräysten osalta: 

Vuorolisät (40. §) 

Kello 15-23 välisenä aikana 
tehdystä työstä maksetaan il-
tavuorolisää (1.2. 2019 alkaen 
2,75 €/tunti) ja kello 23-07 yö-
vuorolisää (1.2.2019 alkaen 4,59 
€/tunti). 

Ylityö (30. §) 

Teknisiä palveluja tuottavissa 
yrityksissä ylityöstä maksetaan 
kahdelta ensimmäiseltä ja vii-
koittaisesta kahdeksalta en-
simmäiseltä tunnilta 50 %:lla 
ja seuraavilta tunneilta 100 
%:lla korotettu palkka. 

Tasoittuvan työajan sopimus 

Työehtosopimuksen 53. §:ään 
perustuen IAU:n ja Finnair 
Oyj:n välillä on lisäksi solmittu 
16.12.2005 tasoittuvan työajan 
sopimus. Sen mukaan ylityös-
tä, jota tehdään työvuoroluet-
teloon merkityn työajan lisäk-
si, maksetaan työehtosopi-
muksen 30. §:stä poiketen 100 
%:lla korotettu palkka. 
 
Korotusosan maksaminen 
vuorolisiin ylityössä 

Edellä esitettyihin sopimus-
määräysten sanamuotoihin pe-
rustuen IAU katsoo, että teh-
täessä ylityötä kello 15.00 – 
07.00 välisenä aikana, myös 
palkan osana olevia vuorolisiä 
tulee korottaa vastaavassa suh-
teessa kuin muutakin palkkaa. 

IAU:n tulkintaa tukee lisäksi 
se, että asiassa on todellisuu-
dessa myös näin toimittu ai-
emmin. Tämä käy ilmi suoraan 
työntekijöiden aiemmista 
palkkalaskelmista, joissa yli-
työstä johtuvaa ilta- ja yövuo-
rolisän korotusosaa varten on 
ollut käytössä myös omat koo-
dinumeronsa. 
 
Työnantajan vastine 

Työnantajapuoli esittää varsi-
naisen kantansa kiistaan vasta 
vastatessaan IAU:n jättämään 

haastehakemukseen. Vasta-
puolen näkemyksiä asiassa on 
kuitenkin kuultu jo paikallisis-
sa erimielisyysneuvotteluissa 
Finnairin tekniikassa sekä tä-
män pohjalta käydyissä IAU:n 
ja PALTA:n välisissä neuvotte-
luissa. 

Työnantajapuoli on yksiselit-
teisesti myöntänyt, että vuoro-
lisiä on korotettu aiemmin 
IAU:n esittämällä tavalla. Tä-
män menettelyn se on kuiten-
kin katsonut johtuneen työeh-
tosopimuksen aiemmasta vir-
heellisestä tulkinnastaan, joka 
on sittemmin korjattu – eli ko-
rotusosan maksaminen vuoro-
lisiin ylityössä on lopetettu.  
 
IAU:n vaatimukset 

Haasteessaan IAU pyytää työ-
tuomioistuinta vahvistamaan 
työnantajan menetelleen so-
pimusmääräysten vastaisesti 
jättäessään korottamatta vuo-
rolisät sekä tuomitsemaan 
työnantaja hyvityssakkoon so-
pimusmääräysten rikkomises-
ta. 

Lisäksi työtuomioistuinta pyy-
detään tuomitsemaan työnan-
tajayhdistys PALTA hyvitys-
sakkoihin valvontavelvollisuu-
tensa laiminlyönnistä sekä 
nämä molemmat korvaamaan 
kantajan oikeudenkäyntikulut. 


