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Neuvottelut työehtosopimuksen 

uudistamiseksi aloitettiin 
 

 

 

IAU / Lentoliikenteen palvelu-

ja koskeva työehtosopimus 
 

IAU:n ja PALTA:n väliset 
neuvottelut Lentoliikenteen 
palveluja koskevan työehto-
sopimuksen uudistamiseksi 
ovat käynnistyneet. Tähän 
liittyen IAU on irtisanonut 
työehtosopimuksen siten, 
että nykyinen sopimuskausi 
päättyy 15. marraskuuta. Li-
säksi pääluottamusmiehet 
ovat irtisanoneet paikallisia 
sopimuksia työajan piden-
tämisestä, jotka ovat liitty-
neet kilpailukykysopimuk-
seen. 
  
Työehtosopimus 
irtisanottiin  

Työehtosopimuksen irtisano-
miseen liittyvät muotoseikat 
täyttyivät, kun IAU:n hallitus 
päätti irtisanoa viime viikon 
kokouksessaan Lentoliiken-
teen palveluja koskevan työeh-
tosopimuksen. Sopimuksen ir-
tisanomislausekkeen mukai-
nen irtisanomisaika on vähin-
tään kaksi kuukautta ennen 
sopimuskauden päättymistä, 
muutoin sopimus jatkuisi vuo-
den kerrallaan. 

Paikalliset sopimukset 
työajan pidentämisestä 

Viime viikon aikana irtisanot-
tiin myös useita kiky-sopi-
mukseen liittyneitä paikallisia 
sopimuksia työajan pidentämi-
sestä. Asia tuli ajankohtaiseksi 
sen jälkeen, kun työtuomiois-
tuin antoi tuomionsa kilpailu-
kykysopimusta koskeneessa 
IAU:n ja PALTA:n välisessä 
kiistassa. 

Kiista sai alkunsa viime vuo-
den puolella, kun IAU katsoi, 
ettei sillä ollut edellytyksiä al-
lekirjoittaa kiky-sopimuksen 
mukaista Lentoliikenteen pal-
veluja koskevaa allekirjoitus-
pöytäkirjaa PALTA:n kanssa.  
PALTA puolestaan jätti asiassa 
haastehakemuksen työtuomio-
istuimeen.  

Elokuun lopussa antamassaan 
tuomiossa työtuomioistuin 
vahvisti, että IAU:n ja PAL-
TA:n välillä on voimassa kil-
pailukykysopimuksen mukai-
nen Lentoliikenteen palveluja 
koskeva työehtosopimus ajalla 
16.11.2016–15.11.2017. 

Nyt irtisanotut paikalliset so-
pimukset on irtisanottu linjas-
sa työtuomioistuimen ratkai-

sun kanssa. Paikalliset sopi-
mukset päättyvät samana päi-
vänä kilpailukykysopimuksen 
kanssa eli 15.11.2017. 
 
Sopimuskierros käynnistyi 

Neuvottelut IAU:n ja PALTA:n 
välillä työehtosopimuksen uu-
distamista alkoivat viime vii-
kolla. Neuvottelutapaamisia on 
ollut tähän mennessä kaksi ja 
kymmenestä muusta on tois-
taiseksi sovittu. 

Ensimmäisissä tapaamisissa 
käytiin läpi molempien osa-
puolten lähtökohtia syksyn so-
pimuskierrokselle. Pyrkimyk-
senä on alkuun neuvotella eri 
aihealueiden muodostamista 
pienemmistä kokonaisuuksista 
ja tarkastella tämän jälkeen 
kokonaisuutta palkankorotuk-
sineen. 

IAU:n osalta ammattiosastot 
ovat tehneet muutosesityksiä, 
jotka liittyvät kaikkiaan 15 lu-
kuun nykyisessä työehtosopi-
muksessa. Tämän jälkeen esi-
tykset on käyty läpi eri ammat-
tiosastojen muodostamissa 
maapalvelujen ja tekniikan 
TES-ryhmissä. Ryhmät pitävät 
seuraavaksi yhteisen kokouk-
sen ensi viikon tiistaina 19.9. 


