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Tarkennuksia 
1.2. alkavaan 
ylityökieltoon  
 
 

Lentoliikenteen palvelut  

 

IAU ilmoitti perjantaina (17.1.) 
ylityökiellosta, joka tulee voi-
maan 1.2. kello 00:01 alkaen 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevan työehtosopimuksen so-
veltamisalalla toimivissa yri-
tyksissä, jos sopimuksen uudis-
tamista koskevissa neuvotte-
luissa ei päästä sitä ennen yh-
teisymmärrykseen. 

Ylityökiellon aikana työntekijät 
eivät tee ylityötä tai lisätyötä. 
He pitäytyvät ainoastaan omis-
sa työtehtävissään noudattaen 
työvuoroluettelon mukaisia 
työn alkamis- ja päättymisai-
koja, eivätkä muuta työvuoro-
jaan työantajan aloitteesta. 

Kielto ei estä työntekijöitä 
vaihtamasta työvuoroja keske-
nään, mutta tällöinkin työajat 
ja tehtävät määräytyvät vain 
vaihdetun vuoron mukaisesti. 

Ylityökiellon taustalla on Pal-
tan esittämät sopimuskierrosta 
koskevat yleiset linjaukset. Nii-
den perusteella ei ole todennä-
köistä, että toimialan tilantee-
seen nähden asiallinen neuvot-
telutulos syntyisi täysin ilman 
järjestöllisiä toimia. 

Neuvotteluja työehtosopimuk-
sen uudistamiseksi jatketaan 
osapuolten välillä 22.1. ja 24.1. 

Airpron 
työehtosopimus 
irtisanottiin 
 
 

Airpro 

 

IAU irtisanoi eilen (20.1.) 
omalta osaltaan sen ja työnan-
tajayhdistys Paltan välisen 
Airprota koskevan työehtoso-
pimuksen päättymään 20.3. Jos 
myös sopimuksen muut osa-
puolet – JHL ja Pro – päätyvät 
samaan ratkaisuun, Airprota 
koskevat sopimusneuvottelut 
käynnistyvät helmi-maalis-
kuussa. 

IAU:n tavoitteena on parantaa 
turvatarkastajien työehtoja, 
jotka nykyisellään jäävät alle 
Airpron kilpailijoiden noudat-
taman Vartiointialan työehto-
sopimuksen tason. Kyseinen 
sopimus tulisi yleissitovuu-
tensa johdosta noudatettavaksi 
myös Airprossa, jos sen yritys-
kohtaista työehtosopimusta ei 
enää uudistettaisi nykyisen so-
pimuskauden päätyttyä. 

Neuvottelujen toinen pääta-
voite on, että Airpron yhä tuot-
tamissa maapalveluissa siirry-
tään noudattamaan yrityskoh-
taisen työehtosopimuksen si-
jaan Lentoliikenteen palveluja 
koskevaa sopimusta. Maapal-
velutoimintaa yhtiöllä on edel-
leen mm. Turussa, Tampe-
reella, Vaasassa, Rovaniemellä 
ja Kittilässä. 

VCS:lle työehtoja 
koskeva neuvot-
telupyyntö 
 
 

Vantaa Catering Services 

 

Vantaa Catering Servicestä on 
liittynyt merkittävä joukko 
työntekijöitä Ilmailualan Unio-
niin ajatuksenaan noudatetta-
van työehtosopimuksen vaihta-
minen. Tällä hetkellä heidän 
työehtonsa määräytyvät Palve-
lualojen Ammattiliitto PAM:n 
ja Matkailu- ja Ravintolapalve-
lut MaRa:n välisen Matkailu-, 
ravintola- ja vapaa-ajan palve-
luita koskevan työntekijöiden 
työehtosopimuksen mukai-
sesti. 

Tilanteen takia IAU on käynyt 
asiasta neuvonpitoa PAM:n 
kanssa. Siinä molemmat ovat 
todenneet tarpeen arvioida uu-
delleen VCS:ssä noudatettavien 
työehtojen perusteita siltä osin, 
kuin yhtiön catering-toiminta 
kohdistuu lentoliikenteen pal-
veluja koskevan työehtosopi-
muksen soveltamisalueelle, jol-
la ei ole PAM:n jäseniä. 

Tähän perustuen IAU on jättä-
nyt VCS:lle pyynnön neuvotte-
lutapaamisesta. Yhtiön puo-
lesta pyyntöön on vastattu 
myöntävästi ja ensimmäinen 
tapaaminen asiasta on sovittu 
järjestettävän keskiviikkona 
29.1. 


