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EU ajaa uusia sääntöjä lentäjien työajoille. Lentäjien mukaan ehdotetut työvuorot ovat 

vaarallisen pitkiä. Tutkimus osoittaa, että 13 tunnin työskentelyn jälkeen lento-

onnettomuuden riski kasvaa yli viisinkertaiseksi. Siitä huolimatta lentäjien työvuoroja 

halutaan pidentää jopa 14-tuntisiksi. 
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Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA esitti tammikuussa luonnoksen Euroopan unionin 

uudeksi lentoliikenteen työ- ja lepoaikasäännöstöksi. Ehdotus on kerännyt kymmeniä tuhansia 

kommentteja ilmailualan eri osapuolilta, ja lain valmistelu on lykkääntynyt.  

EASA:n ehdotus pidentäisi lentäjien työvuoroja ja lyhentäisi lepoaikoja. Eurooppalaisten 

lentäjäjärjestöjen mielestä säännöt heikentäisivät lentoturvallisuutta.  

EASA puolestaan syyttää nyt lentäjiä ihmisten pelottelusta.  

– Liitot ovat liittoja, EASA:n teknisistä toiminnoista vastaava johtaja Vincent De Vroey 

sanoo International Herald Tribune -lehdessä.  

– Lentäjät yksinkertaistavat monimutkaista asiaa, tavoitteenaan tehdä vähemmän töitä 

palkkansa eteen.  

"Lakiesitys sivuutti 

tutkimustulokset"  
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EASA teetti ehdotuksensa pohjaksi laajan tutkimuksen väsymyksen vaikutuksista 

lentoturvallisuuteen.  

– Lainsäädäntöprosessissa tutkimus on unohdettu kokonaan, Suomen Lentäjäliiton 

turvatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Korhonen sanoo.  

Korhosen mukaan onnettomuuden riski kasvaa 1,7-kertaiseksi, kun lentäjä on työskennellyt 

yhtäjaksoisesti yli 10 tuntia. Kolmentoista tunnin työskentelyn jälkeen riski on 5,5-kertainen.  

EASA:n esitys määrittäisi normaalin työvuoron enimmäispituudeksi 14 tuntia. Lepojakson 

vähimmäispituudeksi tulisi 7,5 tuntia.  

– Nähtävästi lobbausääni työantajapuolelta on ollut kovempi, kuin jos kuunneltaisiin 

tieteellistä tutkimusta tai lentäjäliittoja, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen 

sanoo.  

EU:n säännöistä tulee pakottavaa lainsäädäntöä, jonka kanssa kansalliset lait eivät saa olla 

ristiriidassa. Tiukempia sääntöjä voitaisiin määrittää vain työehtosopimuksilla.  

Korhosen mielestä työehtosopimukset eivät kuitenkaan riitä. Järkevät työajat pitäisi hänestä 

määrittää laissa, jotta lentoyhtiöt eivät voisi tavoitella säästöjä turvallisuuden kustannuksella.  

Ohjaamossa taistellaan 

unta vastaan  

Lentäjät tekevät työtään vaihtelevissa vuoroissaan, risteillen yli aikavyöhykkeiden ja leväten 

vieraissa paikoissa joskus vain muutamia tunteja kerrallaan. Vuorolistat laatii tietokone, 

tavoitteena työvoiman tehokas hyödyntäminen.  

Suomalaiset lentäjät tekevät nykyisin pisimmillään noin 12 tunnin yhtäjaksoisia työvuoroja. 

Kun välissä on taukoja, vuoro voi venyä 16-tuntiseksi.  

Simonen kuvaa lentokoneen ohjaamista järjestelmänhallinnaksi.  

– Työ on hyvin staattista. On puuduttavaa tuijottaa ruutua kymmenen tuntia putkeen, hän 

sanoo.  

– Pitää pitää itsensä tietoisesti hereillä: liikutella itseään, jutella kaverin kanssa, juoda kahvia.  

Lennon kriittisin vaihe on laskeutuminen. Lentäjän on oltava tarkimmillaan juuri pitkän 

vuoron jälkeen.  

– Kun valvoo yön, se vastaa promillen humalaa. Se on se mittakaava. 

 


