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Airpron työehtosopimus sanottiin irti 

Lentoliikenteen palveluja koskeva so-
pimus jää toistaiseksi uudistamatta
IAU - PALTA  

IAU:n hallitus käsitteli tiis-
taina pidetyssä kokoukses-
saan työehtosopimustilan-
netta. Siinä hallitus katsoi, 
että edellytyksiä Lentolii-
kenteen palveluja koskevan 
työehtosopimuksen tekemi-
selle ei tällä hetkellä ole, ei-
kä toukokuussa saavutettua 
neuvottelutulosta vahviste-
ta toistaiseksi uudeksi työ-
ehtosopimukseksi. Airpron 
työehtosopimus sanottiin 
irti päättymään 31.1.2017 ja 
PALTA:lle päätettiin lähet-
tää kutsu ryhtyä neuvotte-
lemaan uudesta työehtoso-
pimuksesta. 
 
Sopimustilanne yhä auki 
kaikilta osin 

IAU:n hallitus on käsitellyt ke-
sän ja syksyn mittaan useissa 
kokouksissaan IAU:n ja PAL-
TA:n välillä yhä auki olevaa 
työehtosopimustilannetta. 

Ainoastaan Lentoliikenteen 
palveluja koskevasta työehto-
sopimuksesta on käyty neuvot-
telut. Sen osalta saavutettiin 
neuvottelutulos 31.5. 

Näiden neuvottelujen kanssa 
samanaikaisesti PALTA allekir-
joitti neuvottelutuloksen Air- 
prota koskevasta työehtosopi-
muksesta JHL:n ja Pardian 
kanssa. Viime viikolla PALTA 
kertoi IAU:lle myös vahvista-
neensa Airpron neuvottelutu-
loksen uudeksi työehtosopi-
mukseksi allekirjoittamalla al-
lekirjoituspöytäkirjan JHL:n ja 
Pardian kanssa. Tämä on ta-
pahtunut 27.9. 

Ilmailutietoteknisten työehto-
sopimuksesta IAU:n ja PAL-
TA:n välillä ei ole käyty neu-
votteluja lainkaan. 
 
Hallitus arvioi 
kokonaistilannetta 

IAU:n hallitus päätti tiistaina, 
että edellytyksiä Lentoliiken-
teen palveluja koskevan työeh-
tosopimuksen uudistamiseksi 
ei ole niillä tiedoin, jotka se on 
saanut päätöksensä perusteiksi 
neuvottelutuloksen syntymi-
sen jälkeen. 

Samassa yhteydessä todettiin, 
että Lentoliikenteen palveluja 
koskevaa sopimusta 15.11.2013 – 
15.11.2016 ei ole irtisanottu 
kummaltakaan puolelta kirjal-

lisesti sopimuksen määräämäl-
lä tavalla. Näin ollen vanha so-
pimus jatkuu sellaisenaan 
vuoden kerrallaan, ellei liitto-
jemme välillä löydetä muuta 
ratkaisua. 

Airpon työehtosopimuksen 
1.4.2014 – 31.1.2017 hallitus 
päätti irtisanoa. Irtisanominen 
tapahtui eilen työehtosopi-
muksen määräysten mukaises-
ti kirjallisesti kuutta viikkoa 
ennen sopimuksen päättymis-
tä.  
 
PALTA jätti vahvistuskan-
teen työtuomioistuimeen 

PALTA on jättänyt tänään työ-
tuomioistuimeen vahvistus-
kanteen Airpron työehtosopi-
musta koskien. Siinä se pyytää 
tuomioistuinta vahvistamaan, 
että PALTA:n ja IAU:n välillä 
on voimassa Airprota koskeva 
työehtosopimus ajalla 1.2.2017 
– 31.1.2018. 

IAU kiistää kanteen. Työehto-
sopimuslain mukaan sopimus 
on tehtävä kirjallisesti. Sopi-
mus syntyy myös siten, että 
sen sisältö merkitään sopi-
muspuolten välisessä neuvot-
telussa laadittavaan pöytä-
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kirjaan, joka todetaan yhteises-
ti sovitulla tavalla oikeaksi. 
 
IAU:n ilmoitus PALTA:lle  

Alla IAU:n eilen PALTA:lle 
toimittama ilmoitus työehto-
sopimustilanteesta liittojen vä-
lillä. Kirjeen jälkeen PALTA on 
hyökännyt julkisuudessa voi-
makkaasti IAU:ta kohtaan. 

”Toiminta on ennennäkemät-
tömän härskiä, eikä sellainen 

kuulu työmarkkinapöytiin. Ko-
ko työehtosopimustoiminnan 
uskottavuus vaarantuu, jos 
toista sopijapuolta voisi har-
hauttaa siten kuin IAU nyt yrit-
tää tehdä” Aarto toteaa kirjoi-
tuttamassaan PALTA:n tämän 
päivän tiedotteessa. 

Tiedote on ymmärrettävä am-
matillisesti katkerana tilityk-
senä tilanteessa, jossa työehto-
sopimusshoppailu halvemmas-

ta sopimuksesta ei olekaan 
enää aikaisempaan tapaan ”lä-
pihuutojuttu” – ei niinkään 
henkilökohtaisena kannanot-
tona.  

Mitä nopeammin Airpron työ-
ehdoista päästään neuvottele-
maan, sen vähäisemmäksi yli-
määräiset purkaukset asiassa 
jäävät, vaikka ne eivät sinänsä 
olisikaan jatkon kannalta ko-
vin ongelmallisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


