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Yt-neuvotteluja käydään nyt 

useissa yrityksissä  
 

Finavia Oyj / 

RTG Ground Handling Oy / 

Suomen Transval Oy 

Yt-neuvotteluja käydään täl-

lä hetkellä viidessä yrityk-

sessä, joissa IAU:lla on jäse-

nistöä. Viime Uutiskirjeessä 

kerrottujen Flyben ja Avia-

torin yt-neuvottelujen lisäksi 

neuvottelut koskevat nyt 

myös Finaviaa, RTG:tä ja 

Suomen Transvalia. 

 

Finavia 

Finavia on ilmoittanut aloitta-

vansa yt-neuvottelut peruste-

lunaan lennonvarmistusliike-

toiminnan uudelleenorgani-

sointi. Muutos koskee Suomen 

aluelennonjohtoa, Helsingin 

lennonjohtoa ja lennonneu-

vontayksikköä. Näistä on tar-

koitus muodostaa yksi koko-

naisuus. 

Järjestelyihin liittyen työnan-

taja on ilmoittanut ottavansa 

huomioon myös aluelennon-

johdon operaattoritöitä koske-

van aikaisemman yt-

päätöksensä. Päätös tehtiin 

osana lennonneuvonnan yt-

prosessia, vaikkakin varsinai-

set operaattoreita koskevat yt-

neuvottelut oli käyty toisaalla 

– osana aluelennonjohdon yt-

neuvotteluja. 

Päätöksen mukaan osa alue-

lennonjohdon operaattoreiden 

Tampereella aiemmin hoita-

mista tehtävistä keskitetään 

lennonneuvontapalveluyksik-

köön Vantaalle osaksi lennon-

neuvojien nykyisiä tehtäviä. 

Työnantaja arvioi neljän hen-

kilön työsuhteen ehtoihin tu-

levan olennaisia muutoksia yt-

menettelyn myötä. Lisäksi 

muutoksia tulisi lennonneu-

vontayksikön työntekijöiden ja 

lennonjohtajien tehtäviin. Yt-

neuvottelut alkavat 15.10. ja 

neuvotteluaika on vähintään 

14 päivää. 

 

RTG   

Finavia -konserniin kuuluvas-

sa RTG Ground Handlingissa 

on aloitettu yt-neuvottelut. En-

simmäinen neuvottelutapaa-

minen oli 9.10. Vähimmäis-

neuvotteluaika on kuusi viik-

koa. 

Neuvottelut koskevat noin 60 

työntekijää Kokkola-Pietar-

saaren, Joensuun, Kajaanin, 

Kemin ja Jyväskylän lento-

asemilla. Työnantajan mukaan 

neuvottelut saattavat johtaa 

osa-aikaistamisiin, lomautuk-

siin ja irtisanomisiin. 

Syyksi neuvotteluille on il-

moitettu tuotannolliset ja ta-

loudelliset perusteet – yksi-

köiden heikko kannattavuus ja 

muutokset asiakkuuksissa. 

 

Transval 

Finnairin Tax-free myymälöi-

den siirryttyä World Duty 

Freen omistukseen 1.10. alka-

en, siirtyi myös niiden varas-

toa koskeva Transvalin ali-

hankintasopimus. 

Yt-neuvottelujen aiheena on 

WDF pyyntö muuttaa Trans-

valin varastomiesten työvuorot 

vastaamaan muiden WDF:n 

varastoissa työskentelevien 

työaikoja. Ne määräytyvät 

Palvelualojen ammattiliitto 

PAM:in ja Kaupan liiton sol-

miman kaupan alan työehto-

sopimuksen mukaisesti. 

Transval noudattaa varastossa 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevaa työehtosopimusta. 


