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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 3 (173)   *   Torstaina 10. huhtikuuta 2014 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

Neuvottelutulos Ilmailu- 

teknisten työehtosopimuksesta 
 
Finavia Oyj 

IAU:n ja Palvelualojen 

työnantajat PALTA:n välillä 

on allekirjoitettu neuvottelu-

tulos Ilmailutietoteknisten 

työehtosopimuksen uudis-

tamisesta työllisyys- ja kas-

vusopimuksen mukaisesti. 

Finaviassa sovellettavaan 

yrityskohtaiseen sopimuk-

seen ei tehdä tällä sopimus-

kierroksella muita muutok-

sia. 

 

Lähtökohdat 

IAU:ssa ja ILTT:ssä asetettiin 

viime keväänä sopimuskier-

roksen tavoitteeksi laajentaa 

työehtosopimuksen sovelta-

misalaa siten, että se vastaisi 

työntekijöiden järjestäytymistä 

Finaviassa. Käytännössä tämä 

tarkoitti soveltamisalalause-

ketta, joka pitäisi sisällään tie-

toteknisten tehtävien lisäksi 

asematasovalvonnan, lennon-

johto-operaattoreiden ja len-

nonneuvonnan tehtävät. 

Tämän jälkeen asetelmat Fin-

aviassa ovat kuitenkin muut-

tuneet. Työntekijöitä on irtisa-

nottu kaikista edellä mainituis-

ta tehtävistä lukuun ottamatta 

tietoteknisiä tehtäviä. 

 

Irtisanomiset 

Irtisanomisten myötä jäsen-

pohja on ainakin väliaikaisesti 

kaventunut ja viimeisin arvio 

on, että työehtosopimuksen 

uudistaminen alkuperäisten 

tavoitteiden mukaisesti ei tällä 

sopimuskierroksella ole toteu-

tettavissa. 

Niinpä IAU ja ILTT ovat hy-

väksyneet neuvottelutuloksen, 

jolla työehtosopimus uudiste-

taan keskusjärjestöjen työlli-

syys- ja kasvusopimuksen 

pohjalta sellaisenaan. 

 

Uusi työehtosopimus 

Uusi työehtosopimus koostuu 

kahdesta sopimusjaksosta. 

Ensimmäinen sopimusjakso 

Ensimmäinen sopimusjakso 

alkaa 1.4.2014 ja päättyy 

31.1.2016. Palkkoja korote-

taan 20 euron suuruisella 

yleiskorotuksella neljän kuu-

kauden kuluttua sopimusjak-

son alkamisesta eli 1.8.2014 

alkaen sekä 0,4 %:n yleiskoro-

tuksella 1.8.2015 alkaen. 

Toinen sopimusjakso 

Toinen sopimusjakso alkaa 

1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017. 

Jakson palkkaratkaisun kus-

tannusvaikutus ja toteutusajan-

kohta on sidottu työmarkkina-

keskusjärjestöjen neuvottelui-

hin kesäkuussa 2015. 

Mikäli ne eivät pääse yksimie-

lisyyteen korotuksista, työeh-

tosopimus on irtisanottavissa 

päättymään 31.1.2016. 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Jälkipyykki 

Nyt käyty työehtosopimuskier-

ros ILTT:n osalta oli ensim-

mäinen sen jälkeen, kun se liit-

tyi ammattiosastona osaksi 

IAU:ta vuoden 2012 alussa. 

Samoihin aikoihin ILTT:hen 

liittyi myös suurin osa muusta 

nykyisestä Finaviassa työsken-

televästä jäsenistöstä. 

Neuvottelukierroksen lopputu-

los ei vastaa sille asetettuja ta-

voitteita eikä siihen voi olla 

tyytyväinen. Jo edellä mainit-

tujen irtisanomisten ohella 

työehtosopimuskierrosta ko-

konaisuudessaan leimasi ennen 

kaikkea LSG:n irtautumispyr-

kimys Lentoliikenteen palvelu-

ja koskevasta sopimuksesta. 

Jos työnantaja olisi onnistunut 

tavoitteessaan, jäsenten työeh-

dot olisivat heikentyneet jo yk-

sin palkkauksen osalta 20–30 

prosenttia. Tällaisessa tilan-

teessa IAU:n resurssit piti kes-

kittää – työtaisteluvoima mu-

kaan lukien – puolustamaan si-

tä, ettei kenenkään jäsenen 

työehtoja sopimuskierroksella 

päästä ainakaan huononta-

maan. Näitä samoja resursseja 

olisi tarvittu ehkä myös 

ILTT:n sopimustavoitteiden 

ajamiseksi, mutta nyt ne eivät 

olleet käytettävissä.  

Sopimuskierros paljasti myös 

työnantajan ajatukset Finavian 

työehtosopimusmaailmasta. Se 

haluaa sopia JHL:n ja Pardian 

kanssa työehdoista siinäkin ta-

pauksessa, että työntekijät ovat 

järjestäytyneet toisin eikä itse 

sopimusoikeuden muutos jär-

jestäytymisen mukaiseksi si-

nänsä kustantaisi mitään. Mik-

si näin on, jää itse kunkin ar-

vioitavaksi ellei Finavia itse 

halua antaa tähän vastausta. 

 

Tulevaisuus 

On selvää, että IAU jatkaa 

työtä jäsentensä työ- ja palk-

kaehtojen puolustamiseksi 

myös tulevaisuudessa Finavi-

assa. Uudet tavoitteet linjataan 

ILTT:ssä ja liitto toimii näiden 

mukaisesti.   

Lähiaikojen konkreettisia toi-

mia ovat Tampereen aluelen-

nonjohdossa ja Helsinki-

Vantaan lennonneuvonnassa 

viime vuonna käytyjen yt-

neuvottelujen oikeudellinen 

arviointi ja oikeusprosessien 

käynnistäminen, jos arvio on, 

etteivät nämä irtisanomispro-

sessit ole toteutettu lakien 

edellyttämällä tavalla. 

Epätyydyttävän työehtosopi-

mustilanteen johdosta IAU:n 

hallitus on myös esittämässä 

25.4. kokoontuvalle edustajis-

tolle, että niiden Finavian ja 

Airpron työntekijöiden koko-

naisjäsenmaksu, jotka eivät 

ole IAU:n solmiman työehto-

sopimuksen piirissä, pidetään 

toistaiseksi 0,77 prosentissa 

ennakkopidätyksen alaisesta 

tulosta. Edustajisto teki jo 

syyskokouksessaan vastaavan 

määräaikaisen päätöksen maa-

liskuun loppuun 2014 saakka. 

Säästösopimus 

hallituksen käsit-

telyyn tiistaina 

 

Finnair Oyj / Helsinki 

Airport Customer Service 

 

IAU:n hallitus kokoontuu tiis-

taina käsittelemään Finnairin 

Helsinki Airport Customer 

Service -yksikössä syntynyttä 

paikallista neuvottelutulosta 

ns. säästösopimuksesta. Nämä 

neuvottelut ovat perustuneet 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen uu-

distamisen yhteydessä viime 

syksynä sovittuun määräyk-

seen. 

Poikkeuksellisiin taloudellisiin 

vaikeuksiin ajautuneessa yhti-

össä voidaan solmia määräai-

kainen sopimus työpaikkojen 

ja yrityksen toiminnan tur-

vaamiseksi. Paikalliset sopija-

osapuolet ovat työnantaja ja 

alueella toimiva IAU:n am-

mattiosasto, tässä tapauksessa 

on Suomen Siviililentovirkai-

lijoiden Liitto 010. Neuvotte-

lutulos edellyttää lisäksi 

IAU:n ja työnantajaliitto 

PALTA:n hyväksyntää, jotta 

neuvottelutuloksesta tulee 

Finnairin asiakaspalvelua kos-

keva paikallinen osa. 

Samanaikaisesti Finnair käy 

säästöneuvotteluja myös mui-

den henkilöstöryhmien kanssa. 

IAU:n osalta ne koskevat tek-

niikkaa, joista asiakaspalve-

lussa nyt käydyt neuvottelut 

ovat täysin irrallaan ja ainoas-

taan osastokohtaisia. 


