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Kikystä paikallisia neu-
vottelutuloksia 
 

Norran liikkeen 
luovutuksesta 
palaveri

Swissport / Finnair, HCS 

/ Finnair Cargo / LSG 

/ Aviator 

Lentoliikenteen palveluja 
koskevaa työehtosopimusta 
noudattavissa yrityksissä on 
käyty kilpailukykysopimuk-
seen liittyviä paikallisia 
neuvotteluja työajoista. 
Osassa yrityksistä on saavu-
tettu neuvottelutulos, osas-
sa ei. On myös yrityksiä 
joissa neuvottelut vielä jat-
kuvat. 
 

Työehtosopimuksen 

lähtökohta  

Lentoliikenteen palveluja kos-
kevan työehtosopimuksen so-
veltamisalalla kikyn mukainen 
työajan pidennys voidaan to-
teuttaa sopimalla työehtoso-
pimuksen 50. §:n perusteella 
tehtyjen sopimusten keski-
määräisen viikkotyöajan pi-
dentämisestä 30 minuutilla, 
työaikapankkijärjestelyin tai 
muilla toimin, tai muissa so-
pimuksissa, joilla saavutetaan 
vastaava vaikutus. 
 

Swissport 

Swissportissa työaikoja koske-
va neuvottelutulos saavutettiin 
muilla toimin. Ne liittyvät joko 
työvuoroon sisäänkirjautumi-

seen tai työvuorosta uloskir-
jautumiseen. Samassa yhtey-
dessä sovittiin rahdin siirtymi-
sestä jo muualla yrityksessä 
käytössä olevaan työaikapan-
kin käyttöön. Neuvottelutulos 
sekä pöytäkirja rahdin liittymi-
sestä työaikapankin käyttöön 
löytyvät yhtiökohtaisesta tie-
dotteesta: 
 

IAU tiedottaa / 
Swissport 30.9.2016 

 

Finnair, HCS 

Finnairin asiakaspalveluyksi-
kössä neuvottelutulos syntyi 
myös muilla toimin kuin vii-
koittaista työaikaa jatkamalla. 
Sopimus perustuu käytäntöi-
hin, jotka määrittävät työvuo-
rojen alkamiseen jo loppumi-
seen liittyvät menettelyt. Neu-
vottelutulos kommenteineen 
yhtiökohtaisessa tiedotteessa: 
 

IAU tiedottaa / 
Finnair 29.9.2016 

 

Muut yhtiöt 

Swissportin ja Finnairin lisäksi 
paikallisissa neuvotteluissa so-
pimukseen on päästy Finnair 
Cargossa, LSG:ssä ja Aviatoris-
sa. Näiden yhtiöiden osalta li-
sätietoja myöhemmin ilmesty-
vissä tiedotteissa. 

Finnair Technical Services 

Norran tekniikan liikkeen luo-
vutuksen myötä esiin noussei-
ta kysymyksiä arvioitiin keski-
viikkona 28.9. järjestetyssä pa-
laverissa. Siihen osallistuivat 
luottamushenkilöt Finnairin 
tekniikasta ja aiemmasta Nor-
rasta sekä IAU:n lakimies ja 
puheenjohtaja. Esillä olivat ID-
lippukäytäntö, työterveyspal-
velut, työehtosopimukseen liit-
tyvät asiat ja käynnissä olevat 
yt-neuvottelut. 

ID-lippujen osalta todettiin 
Norrassa vallinneen käytän-
nön, jossa koneeseenottojär-
jestys on ollut yksin lentoyhti-
ön päätettävissä. Työnantajan 
päätäntävalta on jatkunut 
edelleen Finnairissa, joten 
edellytyksiä edetä asiassa esi-
merkiksi oikeusteitse ei ole. 

Työterveyspalveluja on sen si-
jaan syytä selvittää edelleen. 
Tarkasteltavana on, onko nii-
den järjestämisestä esitettävis-
sä näyttöä, joka osoittaisi tar-
jottavien palvelujen tason ol-
leen sopimuksen varaista ja si-
ten mahdollisen kompensaa-
tiovaateen piirissä. Lisää pala-
verista yhtiökohtaisessa tiedot-
teessa: 

IAU tiedottaa / Finnair 
Technical Service 30.9.2016 


