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Työehtosopimusneuvottelut 

jatkuvat liittojen välisinä 
 

IAU / PALTA 

 

Työllisyys- ja kasvusopi-

mukseen pohjautuneet ala-

kohtaiset neuvottelut Lento-

liikenteen palveluja koske-

vasta työehtosopimuksesta 

kariutuivat viime perjantai-

na. Näin ollen neuvotteluja 

jatketaan ns. liittokierrokse-

na. Nykyinen sopimuskausi 

päättyy 31.10. 

 

Neuvottelujen lähtökohdat 

Sopimusneuvottelut Lentolii-

kenteen palveluja koskevasta 

sopimuksesta alkoivat elokuun 

puolessa välissä. Tuolloin ei 

ollut vielä varmuutta siitä, 

syntyykö työmarkkinakeskus-

järjestöjen välille yhteisym-

märrystä keskitetyn työmark-

kinaratkaisun raameista. Yh-

teisen näkemyksen löydyttyä 

syyskuun alussa – tällä kertaa 

nimellä Työllisyys- ja kasvu-

sopimus – IAU ja PALTA to-

tesivat yhdessä siirtyvänsä 

neuvottelemaan alakohtaisista 

kysymyksistä keskitetyn rat-

kaisun pohjalta. 

Työllisyys- ja kasvusopimus 

määritteli palkankorotusten ta-

son kahden seuraavan vuoden 

osalta. Taulukkopalkkoihin 

tehtävät yleiskorotukset olisi-

vat olleet 1.3.2014 alkaen 20 

euroa ja 1.3.2015 alkaen 0,4 

%. 

Varsinaisiksi neuvoteltaviksi 

asioiksi sopimusalakohtaisesti 

jäivät tuottavuuden ja työhy-

vinvoinnin lisääminen työ-

aikajärjestelyjen avulla sekä 

yrityskohtaiset työehtosopi-

muskeinot työpaikkojen ja 

toiminnan turvaamiseksi poik-

keuksellisissa taloudellisissa 

tilanteissa eli ns. kriisilauseke. 

 

IAU:n esitys kriisilausek-

keeksi 

Kriisilausekkeen sisältö muo-

dostui lopulta alakohtaisten 

neuvottelujen suurimmaksi 

kompastuskiveksi. 

IAU esitti 20.10. sen sisällöksi 

seuraavaa kirjausta allekirjoi-

tuspöytäkirjaan: 

1. Työnantajan ja alueella 

toimivien Ilmailualan Unioni 

IAU ry:n ammattiosastojen 

välillä voidaan solmia työ-

paikkojen ja yrityksen toimin-

nan turvaamiseksi määräai-

kainen sopimus osana koko 

henkilöstöön kohdistuvia toi-

mia, kun yritys joutuu poikke-

uksellisiin taloudellisiin vai-

keuksiin. 

2. Sopimukseen kirjataan Len-

toliikenteen palveluja koske-

van työehtosopimuksen mää-

räyksistä poikkeavat tai ne 

korvaavat yrityskohtaiset 

määräykset. 

3. Sopimus edellyttää Palvelu-

alojen työnantajat PALTA 

ry:n ja Ilmailualan Unioni 

IAU ry:n hyväksyntää ja se on 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen osa. 

PALTA:lle esitys ei kelvan-

nut.  

 

PALTA:n vastaesitys 

PALTA:n ensimmäinen vasta-

esitys kriisilausekkeeksi sisälsi 

luettelon kriisiyhtiöistä. Esi-

tyksen mukaan sellaisiksi olisi 

yhdessä todettu Finnair, Ser-

visair, Swissport, Flybe, Blue1 

ja RTG Ground Handling. 
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Esityksen mukaan näihin yri-

tyksiin olisi tullut neuvotella 

paikallisesti työehtosopimuk-

sesta poikkeavat määräykset, 

joilla yritykset olisivat saaneet 

kokoon riittäväksi katsomansa 

säästöt. Siinä tapauksessa, että 

jossakin yrityksessä osapuolet 

eivät olisi päässeet 28.2.2014 

mennessä sopuun, koko työeh-

tosopimus olisi voitu irtisanoa 

kahden kuukauden irtisano-

misajalla. 

IAU torjui PALTA:n tekemän 

esityksen. Työehtosopimuksen 

irtisanominen esitetyllä perus-

teella ei vastannut Työllisyys- 

ja kasvusopimuksen periaattei-

ta eikä ylipäänsä ollut hyväk-

syttävissä työehtosopimuksen 

voimassaolon perusteeksi.  

 

Perjantain tapahtumat 

Työllisyys- ja kasvusopimuk-

sen syntymisen osalta viime 

viikon perjantai oli ratkaiseva 

päivä.  Tuolloin liittojen oli 

ilmoitettava keskusjärjestöil-

leen kello 16 mennessä neu-

vottelutuloksistaan. 

Ilmailualan osalta sopimusala-

kohtaisia neuvotteluja käytiin 

vielä saman päivän aamuna. 

IAU:n lisäksi neuvottelut oli-

vat yhä kesken Suomen Len-

toemäntä- ja Stuerttiyhdistys 

SLSY:n, Ammattiliitto Pron ja 

Suomen Liikennelentäjäliitto 

SSL:n kohdalla. Tässä tilan-

teessa Finnair jätti oman esi-

tyksensä. 

Siinä esitettiin Työllisyys- ja 

kasvusopimuksen mukaisten 

työehtosopimusten hyväksy-

misen ehdoksi Finnairia kos-

kevan lisäpöytäkirjan hyväk-

symistä. Ammattiliitoista IAU, 

SLSY ja SSL eivät hyväksy-

neet lisäpöytäkirjaa. 

Niiden näkemyksen mukaan 

hyväksyminen olisi antanut ns. 

ratkaisulautakunnalle avoimen 

valtakirjan muuttaa liittojen 

solmimia työehtosopimuksia 

Finnairin määrittelemällä ta-

valla 60 miljoonan euron sääs-

töjen saavuttamiseksi. Ratkai-

sulautakuntaan olisi kuulunut 

kunkin työehtosopimuksen 

kohdalta viisi jäsentä: Finnair 

nimeämät ”Ilmailualan asian-

tuntija” ja ”Business -

asiantuntija”, edustajat työn-

antajaliitosta ja työntekijälii-

tosta sekä näiden neljän valit-

sema puheenjohtaja viiden-

neksi jäseneksi. 

 

Sovittelu 

Työntekijäpuolen aloitteesta 

ratkaisua yritettiin hakea vielä 

iltapäivän ja illan kuluessa 

valtakunnansovittelijan avus-

tuksella. Sovittelussa työnan-

tajapuoli ei kuitenkaan ollut 

valmis minkäänlaisiin komp-

romissiratkaisuihin. Perustelu-

naan PALTA esitti jo solmi-

neensa sopimuksen Pron kans-

sa ja näki kohtuuttomana teh-

dä toisenlaisia ratkaisuja mui-

den liittojen kanssa. 

Todettuaan tilanteen ja osa-

puolten erilaiset näkemykset, 

valtakunnansovittelija ilmoitti, 

että häneltä puuttuvat edelly-

tykset jättää sovintoesitys osa-

puolille. 

 

Työllisyys- ja kasvusopimus 

Ilmailualan sopimusten sovit-

telu venytti alkuperäistä taka-

rajaa, johon mennessä keskus-

järjestöjen tuli ottaa kantaa 

koko Työllisyys- ja kasvuso-

pimuksen syntymisestä sen 

kattavuuden perusteella. Lo-

pulta myös SAK oli osaltansa 

valmis toteamaan keskitetyn 

sopimuksen syntyneen, huo-

limatta ilmailualan jäämisestä 

ilman sopimusta. 

Epävarmuus liittyi kuljetusliit-

tojen väliseen Kaveria ei jätetä 

-sopimukseen. Siinä sovittiin 

mukana olevien liittojen toi-

mivan siten, että ne takaavat 

toisilleen aidon mahdollisuu-

den työehtosopimusten sol-

mimiseen työllisyys- ja kasvu-

sopimuksen pohjalta. 

IAU:n näkökulmasta Työlli-

syys- ja kasvusopimuksen 

kaatuminen ei kuitenkaan olisi 

muuttanut sen omaa neuvotte-

luasetelmaa muuksi, kuin mis-

sä tilanteessa nytkin ollaan. 

Toisaalta muiden kuljetusliit-

tojen on edelleen - niiden niin 

päättäessä - mahdollisuus an-

taa tarvittaessa tukea IAU:lle 

ja SLSY:lle nyt jatkuvan liit-

tokohtaisen neuvotteluproses-

sin aikana. 

 

Neuvottelujen jatko 

IAU:n luottamusmiehet ja 

SLSY:n edustajat kokoontuvat 

huomenna kello 9 arvioimaan 

yhteisen strategian tarvetta 

jatkon suhteen. IAU:n hallitus 

on koolla kello 12 ylimääräi-

sessä kokouksessaan päättä-

mässä menettelytavoista, joilla 

neuvotteluja tarvittaessa 

edesautetaan. Neuvottelujen 

jatkosta on puolestaan sovittu 

tänään IAU:n ja PALTA:n 

kesken. Niitä on päätetty jat-

kaa ensi viikon maanantaina 

4.11. kello 9. 


