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IAU, JHL ja SAK allekirjoittivat pöytäkirjan  
 

Työehtosopimusten soveltamisalara-

jasta Airprossa yhteinen tulkinta  
 

Airpro Oy 

IAU, Julkisten ja hyvinvoin-

tialojen liitto JHL sekä SAK 

- keskusjärjestön roolissa - 

ovat allekirjoittaneet pöytä-

kirjan, jolla vahvistetaan yh-

teinen tulkinta työehtosopi-

musten soveltamisalarajoista 

Airpron työtehtävissä. Läh-

tökohtana on töiden tosiasi-

allisen sisällön tarkastelemi-

nen. 

 

Pöytäkirja 

Soveltamisalarajoja käsittele-

vän pöytäkirjan sisältö on seu-

raava: 

Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL ry ja Ilmailualan 

Unioni IAU ry ovat pitäneet 

15.10.2014 kokouksen Airpro 

Oy:tä koskevan työehtosopi-

muksen ja Lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen soveltamisalamää-

räysten tulkinnoista Airpro

Oy:ssä tehtävää työtä koskien. 

Kokoukseen osallistuivat li-

säksi Suomen Ammattijärjes-

töjen Keskusjärjestö SAK ry:n 

edustajat. 

Pöytäkirjan allekirjoittaneiden 

liittojen yhteinen tulkinta on, 

että Airpro Oy:n työntekijöi-

den, joiden töihin sisältyy py-

syväisluonteisesti yli 50 pro-

senttia työajasta Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työeh-

tosopimuksen (15.11.2013) 

soveltamisalaan kuuluvia 

maapalvelutehtäviä, työehto-

jen tulee määräytyä Lentolii-

kenteen palveluja koskevan 

työehtosopimuksen mukaisesti. 

Pysyväisluonteisuutta arvioi-

taessa merkitystä ei ole työ-

suhteiden muodolla, vaan ar-

vio tehdään töiden tosiasialli-

sen sisällön perusteella. 

Tulkinta saatetaan Airpro 

Oy:n ja työehtosopimusten 

vastapuolena olevan Palvelu-

alojen työnantajat PALTA 

ry:n tietoon. 

Mikäli työtehtävien tosiasialli-

sesta sisällöstä syntyy epäsel-

vyyttä, allekirjoittaneet liitot 

neuvottelevat asiasta ensin 

keskenään yhteisen näkemyk-

sen saavuttamiseksi. Neuvotte-

lut käydään mahdollisimman 

pian jommankumman liiton 

niitä pyytäessä. 

 

Mitä tästä seuraa? 

Liittojen yhteinen tulkinta so-

vellettavasta työehtosopimuk-

sesta edistää tavoitetta saada 

Airpron työehdot samalle ta-

solle muissa maapalveluyri-

tyksissä samaa työtä tekevien 

työehtojen kanssa. Työnanta-

jan mahdollisuudet polkea 

työehtoja vetoamalla yritys-

kohtaiseen työehtosopimuk-

seen ja epämääräisiin toimen-

kuvajärjestelyihin kapenevat. 

Lisää aiheesta uutiskirjeen 

analyysiosuudessa. 
 

Uutisanalyysi: Airprossa on neuvoteltu ja taisteltu työehdoista   s. 2 
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 Uutisanalyysi
 

PALTA on väittänyt IAU:n vaa-

tivan Airprossa noudatettavan 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevaa työehtosopimusta puh-

taasti järjestöpoliittisista syistä. 

IAU:n, JHL:n ja SAK:n allekir-

joittama tulkinta sopimusten so-

veltamisalarajoista osoittaa väit-

teen esittäjän makaavan lehmi-

neen omassa ojassaan.        
                  Lähde: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n tiedotteet. 

               

      Neuvottelut alkavat 

IAU:n ja työnantajaliitto 

PALTA:n väliset neuvottelut 

Airprossa noudatettavien työ-

ehtojen parantamiseksi käyn-

nistyivät ensimmäisen kerran 

lokakuussa 2011. Tätä ennen 

työnantaja ei ollut suostunut 

edes keskustelemaan asiasta. 

Neuvottelujen yhteiseksi ta-

voitteeksi asetettiin selvittää 

perinteisissä maapalvelutehtä-

vissä toimivien työntekijöiden 

siirtäminen Airprosta tytäryh-

tiö RTG:n palvelukseen. Tätä 

muutosta silmällä pitäen neu-

vottelut kohdistuivat RTG:n 

yrityskohtaisiin sopimuksiin. 

Lisäehtona neuvottelujen 

käymiselle PALTA edellytti 

IAU:n sitoutuvan työrauhaan. 

Tämä kävi IAU:lle, mutta se 

halusi neuvotteluissa selvitet-

täväksi myös turvatarkastajien 

aseman. 

Prosessi johti huhtikuussa 

2012 neuvottelutulokseen, 

jonka kuitenkin Finavia-

konserni päätti hylätä. Sopi-

muksen sijaan Finavia esitti 

käynnistettävän kokonaan uu-

det neuvottelut, joissa edustet-

tuna olisi Airpron sopimuksen 

solmineen Pardian lisäksi 

JHL. 

JHL:n mukaan tulo liittyi sii-

hen, ettei työnantaja pitänyt 

Pardiaa enää uskottavana työ-

ehtosopimusosapuolena vähäi-

sen jäsenmääränsä vuoksi. 

Vastaavasti IAU:n esityksestä 

mukaan otettiin Suomen Len-

toemäntä- ja Stuerttiyhdistys 

SLSY edustamaan matkusta-

mohenkilökuntaa. 

 

       Jatkoneuvottelut 

Jatkoneuvottelujen käynnisty-

essä IAU, SLSY ja JHL esitti-

vät yhteisenä kantanaan, että 

Airpron työehtosopimuksen 

ristiriidat yleissitovien työeh-

tosopimusten kanssa tulee 

poistaa. Neuvotteluissa ei kui-

tenkaan saavutettu ratkaisua, 

jonka myös IAU ja SLSY oli-

sivat voineet hyväksyä. Näin 

ollen ne katsoivat neuvottelu-

jen päättyneen tuloksettomina 

kesäkuussa 2013. 

Kariutuneita neuvotteluja seu-

rasi kolmen vuorokauden mit-

tainen mielenilmaus Air-

prossa, jota RTG:n työntekijät 

tukivat omilla toimillaan.  

 

     Lehmineen ojassaaan 

PALTA, joka itse oli käynyt 

tuloksettomia neuvotteluja 

työrauhan takaavista työeh-

doista Airprossa lähes kaksi 

vuotta, tuomitsi mielenilma-

uksen. Tiedotteessaan se väitti 

työtaistelutoimien taustalla 

olevan palkansaajaliittojen 

keskinäisistä erimielisyyksistä 

johtuva ”puhdas järjestöpoliit-

tinen peli”. 

Toista kertaa PALTA:n on 

turha esittää näin absurdia, 

työntekijöiden ymmärrystä ja 

järjestäytymistä aliarvioivaa 

väitteitä. Sen sijaan IAU:n ja 

JHL:n yhteiseen kantaan tu-

tustumalla työnantajaliitolle 

selviää, kuinka se osaltansa 

voi olla ylläpitämässä työ-

rauhaa jatkossa. 


