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Työpaikat vähenivät – järjestäytyminen vahvistui 

IAU:lla kaksijakoinen vuosi takana  
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Suuret muutokset lentolii-

kenteen palveluissa ovat jat-

kuneet vuonna 2012 ja niillä 

on ollut vaikutuksensa myös 

alan työllisyyskehitykseen. 

Toisaalta ilmailualan työn-

tekijöiden yhteinen edunval-

vonta on samaan aikaan laa-

jentunut, uusien ammatti-

ryhmien liityttyä Ilmailualan 

Unionin jäseniksi. 

 

Työllisyyskehitys ja muutok-

set jäsenkentässä 

IAU:n jäsenten työllisyyteen 

suoraan vaikuttavista tekijöistä 

merkittävin on lentoliikenteen 

matkustajamäärien kehitys. 

Finavian julkaiseman liikenne-

tilaston mukaan vuoden 2012 

alkupuolella matkustajamäärät 

osoittivat vielä kasvua, mutta 

toukokuussa määrät kääntyivät 

hienoiseen laskuun. 

Toinen työllisyyden muutok-

sia selittävä tekijä on tuotanto-

rakenteiden muuttuminen. 

Muutokset ovat näkyneet len-

toliikenteen palveluissa työlli-

syyskehityksen eriytymisenä. 

Maapalveluja tuottavien yri-

tysten työvoiman tarve on py-

synyt vuoden aikana kuta-

kuinkin ennallaan, mutta tek-

niikan palvelujen osalta yt-

neuvottelut ja mittavat irtisa-

nomiset ovat jatkuneet edel-

lisvuoden tapaan. Työllisyy-

den kannalta raskain isku oli 

Finnairin päätös siirtää moot-

toreidensa korjaus- ja huolto-

toiminta pois Suomesta. 

Työllisyystilanteen heikkene-

misestä huolimatta IAU:n jä-

senmäärä on hieman kasvanut 

kuluvan vuoden aikana. Jou-

lukuun puolessa välissä seit-

semän ammattiosaston yhteen-

laskettu kokonaisjäsenmäärä 

oli 3 723 henkeä. Vuoden 

alusta lukien jäsenmäärä on 

kasvanut 1,2 prosenttia. 

Merkittävin yksittäinen muu-

tos jäsenkentässä tapahtui

vuoden alussa, kun Ilmailutie-

totekniset ILTT ry liittyi 

IAU:n jäseneksi, muodostaen 

oman ammattiosaston. 

 

Neuvotteluvuosi 2013 

ILTT:n mukaantulon myötä 

myös IAU:n solmimien työeh-

tosopimusten määrä kasvoi. 

Ilmailutietoteknisten työehto-

sopimuksen oikeudet ja vel-

voitteet siirtyivät IAU:lle sen 

ja Palvelualojen työnantajat 

PALTA:n välisellä sopimuk-

sella vuoden 2012 alussa. 

Ilmailutietoteknisten työehto-

sopimus päättyy 31.8.2013 ja 

Lentoliikenteen palveluja kos-

keva työehtosopimus vastaa-

vasti 31.10.2013. Näin ollen 

IAU:lla on kaksi työehtosopi-

musta, joista molemmista 

neuvotellaan ensi vuoden ai-

kana. Valmistautuminen uu-

teen sopimuskierrokseen alkaa 

perinteisesti ammattiosastojen 

tekemillä esityksillä kevään 

kuluessa. 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013 
 

 


