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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö,    
joka koskee 

 

jäsenehdotusta 
lentoturvallisuudesta ja lentohenkilökunnan 
työehdoista 

Ehdotus 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

että ne tekevät aloitteen lentoturvallisuuteen, työehtoihin ja oi-
keudenmukaiseen kilpailuun liittyvien lentoliikenteen olosuhteiden 
tarkastelemiseksi  
 
että ne tekevät yhteisiä aloitteita lentoturvallisuuden ja alan työ-
ehtojen esiintuomiseksi pohjoismaisella, eurooppalaisella ja kan-
sainvälisellä tasolla. 

 

Taustaa 

Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle on tullut uusia kilpailijoita, jotka kilpai-
levat alhaisilla lippujen hinnoilla ja valitettavasti usein myös huonommilla 
työehdoilla. Luovia yritysjärjestelyitä ja epätavanomaisia palkkaustapoja 
käytetään keinona kiertää työehtosopimuksia niissä maissa, joissa lento-
yhtiö lentää. Työehtojen muutosjärjestelyillä lentoyhtiöissä voi olla kieltei-
nen vaikutus lentoturvallisuuteen. 
 
Pohjoismaissa työehdot ja sosiaaliturva ovat perinteisesti olleet korkealla 
tasolla. Kaikkien Pohjoismaiden tulee toimia työmarkkinoiden ja siten 
myös lentoyhtiöiden henkilökunnan työehtojen ja sosiaaliturvan turvaami-
seksi. Vapaa liikkuvuus on hyvä asia, mutta sen ohella tulee kunnioittaa 
yhteisiä pelisääntöjä ja kilpailla oikeudenmukaisilla ja yhtäläisillä ehdoilla. 
Vapaata liikkuvuutta ei tule voida käyttää siten, että lentoyhtiöt voivat 
palkata henkilökuntaa maista, joissa palkat ovat alhaiset sekä työehdot 
huonot ja vaikeasti valvottavissa. 
 
Vuokratyövoiman käyttö tilauslennoilla antaa halpalentoyhtiöille mahdolli-
suuden kiertää työehtosopimuksia ja palkata henkilökuntaa huonommilla 
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ehdoilla ja alhaisemmilla palkoilla. Työehtoja ja palkkoja voidaan myös 
heikentää tarjoamalla työsuhteet tytäryhtiön kautta, jossa käytetään yri-
tyskohtaisia työehtosopimuksia. Alalla on myös esimerkkejä "ulosliputuk-
sesta", jonka avulla yhtiö löytää parhaan tavan pitää palkkakustannukset 
alhaisina. 
 
Pohjolassa työmarkkinaosapuolet ovat perinteisesti käyneet rakentavaa 
vuoropuhelua ja päässeet kaikille suotuisaan sopimukseen. Kaikki osapuo-
let kunnioittavat näitä sopimuksia. Valitettavasti alalle tulee päivittäin yhä 
uusia lentoyhtiöitä, jotka eivät toimi tällä tavoin. Pohjoismaissakin on esi-
merkkejä perinteisistä lentoyhtiöistä, jotka kieltäytyvät noudattamasta 
työehtosopimuksia, käyttävät vuokratyövoimaa tai järjestävät toiminnan 
tytäryhtiöön alentaakseen palkkakuluja. 
Ongelma näkyy myös työmarkkinoiden muilla osa-alueilla. Mutta kun kyse 
on lentoliikenteestä, mukana on kuitenkin myös lentoturvallisuuteen liitty-
vä ulottuvuus. Gentin yliopisto on laatinut raportin (2015), jossa on haas-
tateltu lentäjiä. Haastatteluiden perusteella syntyy kuva, jonka mukaan 
luovat työehtojärjestelyt voivat vaarantaa lentoturvallisuuden. 
Norjan lentäjäliitto (Norsk Cockpitforbund) on tehnyt tiivistelmän yli 300-
sivuisesta Gentin raportista. Tärkeimmät raportissa esiin nostetut asiat 
ovat: 
 

 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. 

 
 Perinteisissä yhtiöissä lentävistä lentäjistä 98 % on palkattu siihen 

lentoyhtiöön, jossa he lentävät. 
 

 Nuoret lentäjät ovat suurimmassa vaarassa joutua epävarmaan 
työsuhteeseen. Halpalentoyhtiöissä on paljon nuoria, 20–30-
vuotiaita lentäjiä. Lähes 40 % nuorista lentäjistä ei ole työsuh-
teessa siihen yhtiöön, jolle he työskentelevät. Jotkut lentoyhtiöt 
tarjoavat nuorille lentäjille "pay-to-fly"-sopimuksia, jossa lentäjä 
itse asiassa maksaa lentoyhtiölle saadakseen lentää kyseisen len-
toyhtiön lukuun. Työmarkkinat ovat hyvin eriytyneet nuorten ja 
kokeneiden lentäjien välillä. 

 
Monet lentoliikennettä koskevista säännöistä on jätetty kansainvälisten 
elinten päätettäväksi. Kansallisilla hallituksilla ei näin ollen ole kaikkia niitä 
työkaluja, joita tarvittaisiin tilanteen korjaamiseksi. Myös ammattiyhdis-
tysten on vaikea turvata lentohenkilökunnan oikeuksia. Tällainen kehitys 
ei voi jatkua.  
 
Pohjoismaiseen malliin kuuluu järjestys työmarkkinoilla, jonka perustana 
toimivat työmarkkinaosapuolten väliset työehtosopimukset. Lisäksi turval-
lisuus ja hyvä työympäristö ovat aina olleet pohjoismaisen poliittisen asia-
listan kärjessä. Nämä asiat ovat vahvistaneet Pohjoismaiden kilpailukykyä 
ja tavaramerkkiä kansainvälisesti. Katsomme, että hallitusten tulee analy-
soida lentoliikenteen tilaa ja olemassa olevia riskejä ja ryhtyä sen pohjalta 
toimenpiteisiin niin omassa päätöksenteossaan kuin yhteisen kansainväli-
sen painostuksen kautta.  
 
Tarvitaan yhteinen selkeä määritelmä kotiasema-käsitteelle, jotta voidaan 
päättää, mitkä säännöt ja velvoitteet ovat kulloinkin voimassa, sekä työ-
ympäristön vähimmäisstandardit EU:ssa, jotta yhtiöt voivat kilpailla yhtä-
läisin ehdoin. Luomalla vähimmäistason voimme välttää heikomman työ-
ympäristöstandardin käyttämisen kilpailukeinona ja siten vaikuttaa myön-
teisesti erityisesti matkustamohenkilökunnan korkeisiin sairauspoissaoloi-
hin. 
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Varaumateksti 
 
Jäsenehdotuksessa luodaan yhteys lentoturvallisuuden ja ilmailualan työ-
ehtojen välille. Tutkimukset eivät kuitenkaan osoita, että vuokratyövoimaa 
käyttävien lentoyhtiöiden turvallisuus olisi heikompi kuin muilla lentoyhti-
öillä. Myöskään Pohjoismaiden lentoturvallisuudesta vastaavat viranomai-
set eivät näe kytköstä asioiden välillä. Pohjoismaiden markkinoille viime 
vuosikymmeninä tulleiden lentoyhtiöiden tulokset kansainvälisissä turvalli-
suusvertailuissa ovat olleet yhtä hyviä kuin alalla pitkään toimineiden len-
toyhtiöiden. Tehdyt tutkimukset eivät millään tavoin tue jäsenehdotukses-
sa esitettyä väittämää siitä, että lentoturvallisuuden ja heikompien työolo-
jen välillä olisi yhteys.  
  
Lentoturvallisuuteen liittyviä asioita säännellään kansainvälisten sopimus-
ten ja yleissopimusten kautta. Näin tulee olla myös tulevaisuudessa, jotta 
voidaan taata paras mahdollinen turvallisuus riippumatta siitä, missä len-
netään. Lentoturvallisuus on kuluneiden vuosikymmenten aikana koko 
ajan parantunut. Vaikka lentomatkailu on lisääntynyt voimakkaasti, on-
nettomuuksien lukumäärä on laskenut. Väite siitä, että lentoturvallisuus 
olisi alalle tulleiden uusien toimijoiden myötä heikentynyt, on täysin pe-
rusteeton.   
  
Pohjoismaat ovat perinteisesti edistäneet vapaata kauppaa ja kilpailua, ja 
nämä arvot ovat myös hyvinvointiyhteiskuntiemme perusta. Pohjoismais-
sa toimivien lentoyhtiöiden määrän kasvu on ollut myönteistä sekä poh-
joismaisille kuluttajille että lentäjille ja matkustamohenkilökunnalle, joilla 
on nyt mahdollisuus valita useiden eri työnantajien välillä. Alan työpaikat 
ovat lisääntyneet uusien lentoyhtiöiden ja -reittien myötä. 
  
 
Ehdotus: 
 
Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka lentoturvallisuutta ja lentohenkilö-
kunnan työehtoja käsittelevän jäsenehdotuksen A 1647/näring käsitte-
lyä. 

 
Helsingissä 26. tammikuuta 2016: 

Juhana Vartiainen (kok.) 
Lena Asplund (M) 
 

Siri A. Meling (H) 
Tom E.B. Holthe (FrP) 
 
 

 
 
 


