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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
lentoturvallisuudesta ja lentohenkilökunnan 
työehdoista 

Vakiintuneet lentoyhtiöt saavat nykyään uusia kilpailijoita, jotka kilpailevat 
alhaisilla lippujen hinnoilla ja valitettavasti usein myös huonommilla työ-
ehdoilla. Luovia yritysjärjestelyitä ja epäperinteisiä palkkaustapoja käyte-
tään työehtosopimusten kiertämiskeinoina niissä maissa, joissa lennetään. 
Palkkausehtojen muutosjärjestelyt lentoyhtiöissä voivat vaikuttaa kieltei-
sesti lentoturvallisuuteen. 
 
Pohjolassa yksilön työehdot ja sosiaaliturva ovat perinteisesti olleet kor-
kealla tasolla. Kaikkien Pohjoismaiden tulee toimia koko työmarkkina-
alueen ja siten myös lentohenkilökunnan työehtojen ja sosiaaliturvan tur-
vaamiseksi. Vapaa liikkuvuus on hyvä asia, mutta sitä tulee seurata yhtei-
set pelisäännöt ja kilpailu oikeudenmukaisilla ja yhtäläisillä ehdoilla. Va-
paata liikkuvuutta ei tule voida käyttää siten, että lentoyhtiöt voivat pal-
kata henkilökuntaa maista, joissa palkat ovat alhaiset sekä työehdot huo-
not ja vaikeasti valvottavissa. 
 
Vuokratyövoiman käyttö tilauslennoilla antaa halpalentoyhtiöille mahdolli-
suuden kiertää työehtosopimuksia palkatakseen henkilöitä huonommilla 
ehdoilla ja alhaisemmilla palkoilla. Työehtoja ja palkkoja voidaan myös 
heikentää järjestämällä työ tytäryhtiöön, jossa käytetään yrityskohtaisia 
työehtosopimuksia. Lisäksi on esimerkkejä siitä, että käytetään "uloslipu-
tusta", jotta yhtiö löytäisi parhaat olosuhteet pitää palkkakulut alhaalla.  
 
Pohjolassa työmarkkinaosapuolet ovat perinteisesti käyneet rakentavaa 
vuoropuhelua ja päässeet kaikille suotuisaan sopimukseen. Kaikki osapuo-
let kunnioittavat näitä sopimuksia. Valitettavasti päivittäin tulee yhä use-
ampia lentoyhtiöitä, jotka eivät toimi tällä tavalla. Pohjoismaissakin on 
esimerkkejä vakiintuneista lentoyhtiöistä, jotka kieltäytyvät noudattamas-
ta työehtosopimuksia, käyttävät vuokratyövoimaa tai järjestävät toimin-
nan tytäryhtiöön alentaakseen palkkakuluja. 
Tämä ongelma näkyy myös työmarkkinoiden muilla sektoreilla. Kun kyse 
on lentoliikenteestä, mukana on kuitenkin myös lentoturvallisuuteen liitty-
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vä ulottuvuus. Ghentin yliopisto on laatinut raportin (2015), joka perustuu 
lentäjien haastatteluihin ja antaa sellaisen kuvan, että luovat palkkausjär-
jestelyt voivat vaarantaa lentoturvallisuutta. 
Norjan lentäjäliitto (Norsk Cockpitforbund) on tehnyt tiivistelmän yli 300-
sivuisesta Ghentin raportista. Ghentin raportista on poimittu tärkeimmät 
asiat: 
 

 Vain 53 % halpalentoyhtiöiden lentäjistä on palkattu siihen lento-
yhtiöön, jossa he lentävät. Loput työskentelevät erityyppisten so-
pimusten pohjalta: 15 % yksityisyrittäjinä, 17 % vuokrahenkilös-
tönä ja 11 % lentää toisen yhtiön kautta palkattuna, jolloin heidän 
vastuunsa on rajallinen. 

 
 Vakiintuneissa yhtiöissä lentävistä lentäjistä 98 % on palkattu sii-

hen lentoyhtiöön, jossa he lentävät. 
 

 Nuoret lentäjät ovat suurimmassa vaarassa joutua kyseenalaiseen 
palkkaussuhteeseen. Halpalentoyhtiöissä on paljon nuoria, 20–30-
vuotiaita lentäjiä. Lähes 40 % nuorista lentäjistä ei ole palkattu 
siihen yhtiöön, jossa he lentävät. Jotkut lentoyhtiöt tarjoavat nuo-
rille lentäjille "pay-to-Fly" -järjestelmää, jossa lentäjä itse asiassa 
maksaa lentoyhtiölle saadakseen lentää kyseisessä lentoyhtiössä. 
Työmarkkinat ovat hyvin eriytyneet nuorten ja kokeneiden lentäji-
en välillä. 

 
Monet lentoliikennettä koskevista säännöistä on siirretty kansainvälisille 
elimille. Kansallisilla hallituksilla ei näin ollen ole kaikkia tilanteen korjaa-
miseksi tarvittavia työkaluja. Myös ammattiyhdistysten on vaikea turvata 
lentohenkilökunnan oikeudet. Tällainen kehitys ei voi jatkua.  
 
Pohjoismaiseen malliin kuuluu kunnollinen järjestys työmarkkinoilla, jonka 
perustana toimivat työmarkkinaosapuolten väliset työehtosopimukset. 
Pohjoismaiden asialistan kärjessä on myös aina ollut turvallisuus ja hyvä 
työympäristö. Nämä asiat ovat vahvistaneet Pohjoismaiden kilpailukykyä 
ja tavaramerkkiä kansainvälisesti. Katsomme, että hallitusten tulee analy-
soida lentoliikenteen tilaa ja olemassaolevia riskejä voidakseen ryhtyä 
toimenpiteisiin niin omassa päätöksenteossaan kuin yhteisen kansainväli-
sen painostuksen kautta.  
 
Tarvitaan yhteinen selkeä määritelmä kotitukikohta-käsitteelle, jotta voi-
daan päättää, mitkä säännöt ja velvoitteet ovat voimassa sekä työympä-
ristön vähimmäisstandardit EU:ssa, jotta yhtiöt voivat kilpailla yhtäläisin 
ehdoin.  Luomalla vähimmäistason voimme välttää heikomman työympä-
ristöstandardin käyttämisen kilpailukeinona ja siten vaikuttaa myönteisesti 
erityisesti matkustamohenkilökunnan korkeisiin sairauspoissaoloihin.  
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Edellä esitetyn nojalla sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

että ne tekevät aloitteen lentoturvallisuuteen, palkkausehtoihin ja 
oikeudenmukaiseen kilpailuun liittyvien olosuhteiden tarkistami-
seksi lentoliikenteessä.  
 
että ne tekevät yhteisiä aloitteita lentoturvallisuuden ja työehtojen 
esiintuomiseksi pohjoismaisella, eurooppalaisella ja kansainvälisel-
lä tasolla.  

 

 
 

Oslossa 12. elokuuta 2015 

Annette Lind (S) 
Erkki Tuomioja (sd.) 
Eva Sonidsson (S) 
Gunvor Eldegar (A) 
Hege Haukeland Liadal (A) 
Henrik Dam Kristensen (S) 
Ineqi Kielsen (S) 
Jorodd Asphjell (A) 
Karen J. Klint (S) 

 

Karin Gaardsted (S) 
Kjell-Idar Juvik (A) 
Lennart Axelsson (S) 
Maarit Feldt-Ranta (sd.) 
Marit Nybakk (A) 
Mogens Jensen (S) 
Pyry Niemi (S) 
Ruth Mari Grung (A) 
Sonja Mandt (A) 

 
 

 


