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IAU:n edustajiston kevätko-
kous oli koolla perjantaina 
23.4. Kokouksessa käsiteltiin 
suurta periaatekysymystä - 
työehtosopimuksen eriyttä-
mistä jatkossa kahdeksi eril-
liseksi sopimukseksi - halli-
tuksen esityksen mukaisesti. 
Edustajisto hylkäsi esityksen 
sellaisenaan, mutta evästi 
hallitusta asiassa pitkällä 
saatekeskustelulla. Jatkossa 
ammattiosastojen asema ko-
rostuu sekä työehtosopimus-
neuvottelujen aikana että 
päätettäessä neuvottelutu-
loksen hyväksymisestä. 

 
Eriyttämisen lähtökohta 
Keskustelu työehtosopimuk-
sen eriyttämisestä erillisiksi 
sopimuksiksi on lähtöisin tek-
niikassa koetusta ongelmasta. 
Sen työehtosopimustavoitteet 
eivät ole tulleet riittävästi huo-
mioiduksi IAU:n päätöksente-

ossa. Tekniikan näkökulmasta 
oma työehtosopimus mahdol-
listaisi sen tavoiteasettelun ja 
erityispiirteiden huomioimisen 
nykyistä käytäntöä paremmin. 
 
Hallituksen esitys 
Hallituksen yksimielinen esi-
tys edustajistolle perustui aja-
tukseen antaa päätösvalta työ-
ehtosopimuksen jakamisesta 
maapalvelupuolen ja tekniikan 
ammattiosastoille: 
Mikäli maapalveluja edusta-
vat ammattiosastot (ILMA ry 
007, SSL ry 010 ja SLT ry 
012) yhdessä tai teknisiä pal-
veluja edustavat ammattiosas-
tot (ITA ry 001 ja Insta RepAir 
003 ry) yhdessä ilmaisevat ha-
lunsa tällaiseen ratkaisuun 
määräaikaan mennessä, edus-
tajisto valtuuttaa IAU:n halli-
tuksen asettamaan erilliset 
neuvottelukunnat neuvottele-
maan Lentoliikenteen maapal-
veluja koskevasta työehtoso-
pimuksesta ja Lentoliikenteen 
teknisiä palveluja koskevasta 

työehtosopimuksesta seuraa-
valla työehtosopimuskierrok-
sella. 
 
Työryhmä 
Hallituksen esitykseen sisältyi 
ajatus, että eriyttämisen vuok-
si yleissitovuuden ei tule vaa-
rantua kummankaan työehto-
sopimuksen osalta. Tätä ja 
muita kysymyksiä selvittä-
mään hallitus oli asettanut työ-
ryhmän, jonka toimeksiantoon 
ei kuitenkaan kuulunut ottaa 
kantaa itse työehtosopimuksen 
eriyttämiseen, vaan taustoittaa 
asiaa edustajistolle päätöksen-
tekoa varten. 
Työryhmään kuuluivat edusta-
jat kustakin ammattiosastosta 
sekä liiton toimistosta. Ulko-
puolisena asiantuntijana toimi 
SAK:n päälakimies Timo 
Koskinen. Työryhmä sai sel-
vitystyönsä valmiiksi siten, 
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että edustajistolla oli se käy-
tössään jo kevätkokouksen 
ennakkotapaamisessaan maa-
nantaina 19.4. 
 
Arvioita eriyttämisen vaiku-
tuksista 
 
Vahvistamislautakunta 
Työehtosopimuksen yleissito-
vuuden joko vahvistaa tai on 
vahvistamatta yleissitovuuden 
vahvistamislautakunta sen jäl-
keen, kun sopimukset on sol-
mittu. Lautakunta ei siis anna 
sopimusten vahvistamisista 
ennakkopäätöksiä. Vuonna 
2009 lautakunnalta haettiin 
vahvistamista 24 sopimuksel-
le, joista 15 vahvistettiin. 
Mikäli neuvottelut kahdesta 
erillisestä työehtosopimukses-
ta olisi käynnistetty, nykyisen 
työehtosopimuksen yleissito-
vuus ja mahdollinen jälkivai-
kutus olisi päätynyt elokuun 
2010 lopussa. Uusien sopi-
musten solmimisen jälkeen, 
mutta ennen kuin lautakunta 
olisi ottanut kantaa niiden 
yleissitovuuden vahvistami-
seen, olisi seurannut aika, jol-
loin sopimusalaltamme olisi 
puuttunut yleissitovuus. 
Työryhmä arvioi Palvelualo-
jen Toimialaliittoon kuulumat-
tomien yritysten saattavan tul-
kita tänä aikana tilannetta niin, 
että uudet sopimukset eivät si-
do heitä, vaan ainoastaan so-
pimuksen solmineen työnanta-
jaliiton jäseniä yrityskohtai-
sesti. 

Maapalvelut 
Työryhmä otaksui pelkästään 
maapalveluja koskevan työeh-
tosopimuksen yleissitovuuden 
säilymisen olevan todennä-
köistä. Tämä perustuu ennen 
muuta työnantajien korkeaan 
järjestäytymisasteeseen Palve-
lualojen Toimialaliittoon. Jos 
sopimusaloja koskevia rajarii-
toja tulisi, ne koskettaisivat 
lähinnä cateringia ja cargoa. 
 
Tekniikka 
Teknisten palvelujen yleissi-
tovuuden säilymiseen työryh-
mä suhtautui maapalveluja 
kriittisemmin tai ainakin niin, 
että erityisen kriittisesti tulisi 
suhtautua kaikkien nykyisten 
tekniikan jäsentemme työehto-
jen säilymiseen sopimuksem-
me piirissä. 
Tekniikan työnantajista mer-
kittävä osa on järjestäytynyt 
muualle kuin Palvelualojen 
Toimialaliittoon. Tosin nämä 
ovat huomattavasti pienempiä 
työntekijöiden määrällä mitat-
tuna kuin alan suurimmat toi-
mijat. Huomionarvoisena 
seikkana työryhmä piti myös 
sitä, että toimihenkilöiden 
osuus tekniikan henkilöstöstä 
on suhteellisen suuri ja toimi-
alakohtainen rajanveto saattaa 
olla vielä ongelmallisempaa 
kuin maapalveluissa. 
 
Edustajiston keskustelu 
Edustajisto kävi pitkän kes-
kustelun työehtosopimuksen 
eriyttämisesityksestä. Myös 
Timo Koskinen oli kutsuttu 
kokoukseen vastaamaan esille 
nouseviin kysymyksiin ja esit-

tämään asiasta omia näkemyk-
siään. 
Lähtökohtaisesti keskustelussa 
tunnistettiin tarve löytää kei-
noja, joilla lentoliikenteen 
palveluissa työskentelevien 
ammattiryhmien ja niitä edus-
tavien ammattiosastojen nä-
kemykset työehtosopimukses-
ta saataisiin paremmin esiin. 
Toisaalta useissa puheenvuo-
roissa painottui huoli työehto-
sopimuksen jakamiseen liitty-
vistä epävarmuustekijöistä ja 
IAU:n painoarvosta mahdolli-
sesti uudessa tilanteessa. 
 
Uusi linjaus 
Keskustelun jälkeen edustajis-
ton kantaa hallituksen esityk-
seen kartoitettiin koeäänestyk-
sellä. Kun sen perusteella to-
dettiin, että esitys tulisi toden-
näköisesti hylätyksi varsinai-
sessa äänestyksessä, edustajis-
ton puheenjohtaja Esa Suo-
kas, varapuheenjohtaja Tom-
mi Toivola sekä hallituksen 
puheenjohtaja Juhani Haapa-
saari esittivät edustajistolle 
vaihtoehtoisen linjauksen työ-
ehtosopimuksen eriyttämisel-
le. Linjauksen lähtökohtana 
oli huomioida jatkossa nykyis-
tä työehtosopimuksen käsitte-
lytapaa paremmin näkökannat, 
jotka tosiasiallisesti käynnisti-
vät myös hankkeen eriyttää 
työehtosopimukset.  
Edustajisto hyväksyi uuden 
toimintatapalinjauksen saate-
keskusteluna hallitukselle. 
Siinä todettiin, että ammatti-
osastojen vaikutusvaltaa tulee 
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lisätä sekä neuvoteltaessa että 
hyväksyttäessä työehtosopi-
mus. 
Käytännössä tämä toteutetaan 
niin, että ammattiosastot teke-
vät jatkossa joko erikseen tai 
ammattiosastoryhmittäin prio-
risoidut työehtosopimusesi-
tyksensä. Hallituksen tehtävä-
nä on tässä vaiheessa ainoas-
taan todeta ammattiosastokoh-
taiset tai -ryhmittäiset esityk-
set sekä mahdolliset yhteiset 
esitykset. Näistä lähtökohdista 
käsin työehtosopimusneuvot-
teluista vastaava neuvottelu-
kunta aloittaa varsinaiset neu-
vottelut. 
Neuvottelujen kuluessa neu-
vottelukunta informoi ammat-
tiosastoja tai niiden muodos-
tamia ryhmiä neuvottelujen 
kulusta ja esitysten etenemi-
sestä. Kun neuvottelutulos 
syntyy, sen hyväksyminen 
edellyttää jatkossa IAU:n hal-
lituksen hyväksynnän lisäksi 
ammattiosastojen hyväksymis-
tä. 
Näillä konkreettisilla menette-
lytapamuutoksilla lisätään rat-
kaisevasti ammattiosastojen 
vaikutusmahdollisuuksia, mut-
ta myös vastuuta työehtoso-
pimuksesta päätettäessä. Me-
nettely- ja päätöksentavat sekä 
ammattiosastojen vaikutus-
mahdollisuudet ovat pitkälti 
samat, jotka olisi saavutettu 
kahdella erillisellä työehtoso-
pimuksella. Koska työehtoso-
pimuksen soveltamisala säilyy 
kuitenkin nykyisellään, uhka 
yleissitovuuden menettämises-
tä tai ainakin siitä, että osa jä-

senistöstämme joutuisi pois 
IAU:n solmiman työehtoso-
pimuksen piiristä, pienenee. 
 
Seuraavat neuvottelut 
Seuraavan kerran Lentoliiken-
teen palveluja koskeva työeh-
tosopimus umpeutuu 
31.8.2010, joten työehtosopi-
musneuvottelut käynnistyvät 
jälleen elokuussa. Tämän ja 
uuden menettelytapalinjauk-
sen vuoksi ammattiosastojen 
on syytä aloittaa valmistautu-
minen neuvottelukierrokseen 
jo touko-kesäkuussa. 
Tekstimuutos- ja palkankoro-
tusesitysten ohella harkitta-
vaksi tulevat tavat, jolla am-
mattiosastot voivat järjestää 
keskinäistä yhteistyötään ja 
koordinoida tavoiteasettelu-
aan. Niiden on myös järjestet-
tävä yhteydenpitomuotonsa 
neuvottelukuntaan. 
 
Sääntömääräiset asiat 
Edustajiston kevätkokous kä-
sitteli edellä esitetyn merkittä-
vän toimintatapalinjauksen 
ohella perinteiset sääntöjen 
määräämät asiat. Niitä olivat 
IAU:n toiminta- ja tilikerto-
mus, tilintarkastajan lausunto 
sekä tilinpäätös vuodelta 
2009. 
Viime vuoden lopussa IAU:n 
kokonaisjäsenmäärä oli 3 637, 
mikä on 4,5 prosenttia vä-
hemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Jäsenmäärän vähen-
tyminen heijasti toimialan 
yleistä kehitystä. Lentoliiken-
teen matkustajamäärä Suo-
messa väheni samaan aikaan 
7,8 ja tavaraliikenne 17,4 pro-
senttia. Irtisanomisia, osa-

aikaistamisia ja lomautuksia 
tehtiin lähes kaikissa toimi-
alamme yrityksissä. 
Ominaista vuodelle 2009 oli 
myös yritysrakenteiden suuret 
muutokset, kun lentoyhtiö-
ryhmiin aiemmin kuuluneiden 
SGS Finland Oy:n sekä suu-
relta osin myös Northport 
Oy:n ja Finnair Cargo Ter-
minal Operations Oy:n toimin-
toja siirrettiin uusille yrityksil-
le, ISS Aviations Oy:lle, Ba-
rona Handling Oy:lle ja Suo-
men Transval Oy:lle. 
IAU:n talous kehittyi edelleen 
suotuisasti viime vuonna. Tili-
kauden 2009 ylijäämä oli 
185 000 euroa ja liiton pitkä-
aikaiset velat maksettiin ko-
konaan pois. Suhteellisesti 
suurin kuluerien nousu tapah-
tui asianajo- ja oikeudenkäyn-
tikuluissa. Edustajisto myönsi 
hallituksen jäsenille tili- ja 
vastuuvapauden koskien tili-
vuotta 2009. 
Ammattiosastojen määrä vä-
heni yhdellä, kuudesta viiteen, 
Lounais-Suomen Ilmai-
lualanyhdistys ry 002:n lope-
tettua toimintansa. Ammatti-
osastolla on ollut yksi paikka 
edustajistossa. Edustajisto 
päätti, että paikkaa ei enää 
täytetä uudella jäsenellä tällä 
edustajistokaudella, vaan 
edustajiston varsinaisten jä-
senten määrä pudotetaan 19 
jäseneen nykyisen kauden lop-
puun saakka. Se päättyy ke-
väällä 2011.   
 
 

Uutisterveisin 
Juhani Haapasaari 


