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Ilmailutietoteknisten työehto- 
sopimus yksiin kansiin 

 

ANS Finland 
 

Ilmailutietoteknisten työ- 
ehtoja koskevat useat erilli- 
set sopimukset ja niiden 
liitteet on koottu yhdeksi 
yhtenäiseksi työehtosopi- 
mukseksi. Jatkossa Ilmailu- 
tietoteknisten työehtosopi- 
mukseksi nimetystä sopi- 
muksesta löytyvät keskite- 
tysti kaikki ANS Finlandin 
palveluksessa olevien ilmai- 
lutietoteknisten toimihen- 
kilöiden työehdot. 

 
Allekirjoituspöytäkirja 

Työehtosopimuksen allekirjoi- 
tuspöytäkirjalla on sovittu so- 
pimusjakson  pituus  (1.2.2018- 
30.6.2020), sen aikana toteu- 
tettavat palkankorotukset sekä 
muutokset edelliseen sopimus- 
jaksoon nähden. 

 

1. Yleistä 

Luvussa 1 on määritelty mm. 
työehtosopimuksen sovelta- 
misala sekä menettely sen so- 
veltamista koskevien erimieli- 
syyksien ratkaisemiksi. 

 

2. Työsuhdetta koskevat 
yleiset määräykset 

Työsuhteen alkamiseen, lo- 
mauttamiseen ja päättymiseen 
liittyvät määräykset on esitetty 
luvussa 2. 

3. Työaikamääräykset 

Työ- ja lepoajat määräytyvät 
luvun 3 perusteella. Samasta 
luvusta löytyvät myös työ- 
aikoihin liittyvät erilliset vuo- 
rolisät ja korvaukset mukaan 
lukien lisä- ja ylityökorvaukset. 
 

4. Palkka ja palkanmaksu 

Palkkaan ja sen maksuun liit- 
tyvät yleiset periaatteet määri- 
tellään luvussa 4. 
 

5. Erilliset korvaukset 

Tehtävät, joista maksetaan 
erillistä korvausta, on lueteltu 
luvussa 5. Näitä ovat mm. li- 
kaisen   työn   lisä,   vaarallisen 
työn lisä sekä opetuskorvaus. 

Matka- ja muuttokustannusten 
korvaukset määräytyvät työeh- 
tosopimuksen erillisten liittei- 
den 3 ja 4 mukaan. 
 

6. Poissaolot ja terveyden- 
huolto 

Luvussa 6 on määritelty työn- 
tekijän palkka ja sen perusteet 
sairausloman ajalta sekä ter- 
veydenhuoltokulujen korvaus. 
Luvussa ovat myös lapsen syn- 
tymään ja hoitoon sekä muihin 
poissaoloihin liittyvät mää- 
räykset. 
 

7. Vuosiloma ja rahat 

Vuosiloman pituus riippuu 
työntekijän   palvelusajasta   si- 

ten, kuin siitä on luvussa 7 
määrätty. Luvussa ovat lisäksi 
säännökset mm. vuosiloman 
siirtämisestä ja säästämisestä 
sekä lomarahan suuruudesta ja 
sen vaihtamisesta vapaaksi. 
 

Liitteet 

Osana Ilmailutietoteknisten 
työehtosopimusta noudatetaan 
lisäksi seuraavia liitteitä: 
 

1. Yleissopimus 
Yleissopimuksessa  on   yhteis- 
toimintaa  työpaikoilla, luotta- 
mushenkilöiden   asemaa,   tie- 
dottamista,  koulutusta  ja  ul- 
kopuolisen työvoiman käyttöä 
koskevia määräyksiä. 

2. Irtisanomissuojasopimus 
Irtisanomissuojasopimus sisäl- 
tää määräykset irtisanomisista 
ja lomautuksista. 

3. Matkakustannusten kor- 
vaaminen 

4. Muuttokustannusten kor- 
vaaminen 

5. Työaikapankkisuositus 

6. Korvaavaa työtä koskeva 
suositus 
 

www.iau.fi 

Työehtosopimus on luettavissa 
IAU:n verkkosivuilla sekä 
ANS:n yhtiökohtaisilta sivuilta, 
että myös ylälaidan valikon 
kohdasta ”edunvalvonta”. 
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