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Hallitus muutti esitystään työehtojen heikennyksistä 

Keskitetystä ratkaisusta 

neuvotellaan aiempaan tapaan
 

SAK / IAU 

Maan hallituksen asettama 

viimeisin takaraja työmark-

kinakeskusjärjestöjen väli-

sille neuvotteluille umpeutui 

tämän viikon maanantaina 

kello 16 ilman konkreettisia 

vaikutuksia varsinaisiin 

neuvotteluosapuoliin. Uusia 

aikarajoja hallitus ei enää 

maanantaina asettanut. 

 

Hallituksen uusi lista 

Aikarajojen sijaan hallitus 

muutti 8.9. esittämäänsä vii-

den kohdan listaa työehtojen 

pakottavaksi lainsäädännöksi. 

Aiemmin esitetyt suunnitelmat 

sunnuntaikorvauksen alenta-

misesta 75 %:iin ja ylityökor-

vauksien puolittamisesta ve-

dettiin pois listalta. Tilalle esi-

tettiin suunnitelma lomaraho-

jen leikkaamisesta 30 %:lla. 

Lomarahojen leikkaus koskisi 

kaikkia kolmea työehtosopi-

musta, joissa IAU on sopija-

osapuolena. 

Muista hallituksen listalle 

edelleen jääneistä työehtojen 

heikennyksistä loppiaisen ja 

helatorstain muuttaminen pal-

kattomiksi vapaapäiviksi sekä 

sairausajan palkan muuttami-

nen koskisi kaikkia IAU:n so-

pimusaloja. Lisäksi vuosilo-

man lyhennys enintään kuu-

teen viikkoon heikentäisi mer-

kittävästi lomaoikeutta ILTT:n 

sopimusalalla. Hallituksen 

kaavailuissa heikennykset tuli-

sivat voimaan nykyisten työ-

ehtosopimusten päätyttyä. 

 

Neuvottelut jatkuvat 

Riippumatta hallituksen suo-

raan työehtoja koskevista 

hankkeista keskusjärjestöjen 

väliset neuvottelut keskitetystä 

työmarkkinaratkaisusta jatku-

vat aiempaan tapaan. SAK ta-

voittelee neuvotteluissa koko-

naisratkaisua, jossa palkkojen 

ohella sovittaisiin työttömyys-

turvasta ja ratkaistaisiin pai-

kalliseen sopimiseen liittyviä 

kysymyksiä. 

Työantajapuolella EK:n pää-

määränä on päästä palkkojen 

osalta liittokohtaiselle sopi-

muskierrokselle, jossa kuiten-

kin avoimen sektorin vientilii-

tot määrittäisivät palkankoro-

tusten tason ns. Ruotsin mallin 

mukaan. 

 

Ilmailuala 

Avointa sektoria edustavan 

ilmailualan näkymät ovat tällä 

hetkellä suotuisat. Mm. Finn-

airin tuloksen on ennustettu 

kääntyvän ensi vuonna selväs-

ti voitolliseksi samaan aikaan, 

kun Finavia investoi vahvasti 

Helsinki-Vantaan laajennuk-

seen. Ilmailualan työehtoso-

pimusten nykyiset sopimus-

kaudet päättyvät vuodenvaih-

teen 2016 molemmin puolin. 

  

Priority irtisanoi koko henkilökuntansa    s. 2 
Finnairin tekniikan paikallisia työaikasopimuksia uudistettiin   s. 2 
Airprossa epäselvyyksiä moniosaajien palkkaryhmästä   s. 2 
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Priority irti-

sanoi koko 

henkilö-

kuntansa

Paikallisia 

työaika-

sopimuksia 

uudistettiin

Moniosaajien 

palkka-

ryhmästä 

epäselvyyksiä
 

Priority Aero Maintenance 

Finland Oy 
 

Priorityn yt-neuvottelut päät-

tyivät tiistaina 29.9. Yhtiö 

päätti irtisanoa koko henkilös-

tönsä. Ilmoitukset irtisanomi-

sista on postitettu eilen. 

Irtisanomisaika alkaa 7.10. 

Valtaosalla IAU:n sopi-

musalan henkilöstöstä irtisa-

nomisaika on neljä kuukautta, 

osalla kaksi tai kuusi kuukaut-

ta. Työtä on tarkoitus jatkaa ir-

tisanomisajan – näillä näky-

min tammikuun puoleen väliin 

saakka. Priorityn toiminta 

Helsinki-Vantaalla on keskit-

tynyt lähinnä lentoyhtiö 

Blue1:n huoltotoimintaan, jol-

ta henkilöstö siirtyi Prioritylle 

liikkeenluovutuksella. 

Blue1:n emoyhtiö SAS ilmoit-

ti eilen suomalaisen tytäryhti-

önsä myynnistä. Ostaja on ir-

lantilainen Cityjet. Kauppaan 

liittyy järjestely, jossa Cityjet 

vuokraa edelleen SAS:lle kah-

deksan uutta lentokonetta 

maalattavaksi skandinaavisen 

lentoyhtiön väreihin.   

Finnair Technical 

Services Oy 
 

Finnairin tekniikassa käynnis-

tettiin 4.6. neuvottelut paikal-

listen työaikasopimusten uu-

distamiseksi. Neuvotteluesi-

tystään työnantaja perusteli 

tuotannon muuttuneilla tar-

peilla reittiliikennelaivaston 

käytöstä johtuen. Käytännössä 

tämä on tarkoittanut huolto-

toiminnan painottumista aikai-

sempaa enemmän iltaan, yö-

hön ja viikonloppuihin. 

Neuvottelut päättyivät tiistaina 

29.9. osapuolten saavutettua 

neuvottelutuloksen työaikojen 

uudistamisesta. Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työ-

ehtosopimuksen mukaisesti 

työntekijäpuolelta neuvotte-

luista vastasivat Tekniikan 

Ammattiyhdistys ITA:n edun-

valvojat. 

Tietoa uudistettujen sopimus-

ten taustoista ja sisällöistä on 

annettu eilen ja keskiviikkona 

ammattiosaston järjestämissä 

infotilaisuuksissa sekä erilli-

sellä jäsentiedotteella. Halu-

tessasi voit kysyä sopimuksis-

ta myös suoraan ITA:n edun-

valvojilta. 

 

Airpro Oy 
 

Airprossa on ilmennyt epäsel-

vyyksiä ns. moniosaajien palk-

karyhmästä. Moniosaaja on 

sellainen työntekijä, joka tekee 

esimerkiksi turvatarkastusta ja 

maapalvelutyötä. Yhtiötä kos-

kevan yrityskohtaisen työehto-

sopimuksen mukaisesti heidän 

palkkaryhmänsä tulisi olla vä-

hintään 4. 

Palkkaryhmän 4 vähimmäis-

palkka on ollut 1.8.2015 luki-

en 1 882,21 euroa/kk. Tunti-

palkkalaisilla tätä kuukausi-

palkkaa vastaava tuntipalkka 

on 11,55 euroa/h. Tätä ennen 

palkkaryhmän 4 vähimmäis-

palkka oli 1 874,71 euroa/kk 

ja tuntipalkkalaisilla 11,50 eu-

roa/h. 

Työnantajan mukaan JHL:n ja 

Pardian kanssa on lisäksi so-

vittu, että moniosaajuuteen si-

sältyisi neljän kuukauden har-

joittelujakso, ennen kuin palk-

ka nostetaan palkkaryhmän 4 

edellyttämälle tasolle. Tämän 

lausuman paikkansapitävyyttä 

selvitellään tällä hetkellä. 

Mikäli palkassasi on palkka-

ryhmään tai johonkin muuhun 

asiaan liittyviä epäselvyyksiä, 

ole yhteydessä Airpron pää-

luottamusmieheen tai suoraan 

IAU:hun.  


