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Lentoliikenteen palvelut 

Sovittelu jatkuu 

tänään 
 

 

 

Finavian lakolla 

tavoitellaan so-

pimusoikeuksia 

IAU / PALTA 

Lentoliikenteen palveluja 

koskevan työehtosopimuk-

sen uudistamiseksi käytävää 

sovittelua jatketaan tänään 

kello 16. Eilisessä iltaan jat-

kuneessa sovittelussa ei ta-

pahtunut edistystä.  
 

Tavoitteet eri maailmasta 

Sovittelussa - työtekijöiden 

lakonuhasta huolimatta - 

PALTA on vaatinut kustan-

nustasoltaan 8 %:n heikennyk-

siä nykyiseen työehtosopi-

mukseen. Lisäksi vaatimukse-

na on investointilauseke, jolla 

Finnairin työntekijöiden työ-

ehdoista nipistetään 8 miljoo-

naa euroa yhtiön lento-

konehankintoja varten.  

IAU puolestaan on esittänyt 

sopimuskauden mitaksi 2 + 1 

vuotta. Palkankorotukset mää-

räytyisivät työllisyys- ja kas-

vusopimuksen tason mukai-

sesti. Ensimmäisen jakson 

yleiskorotukset taulukkopalk-

koihin olisivat: 

- 1.3.2014 alkaen 20 eu-

roa 

- 1.3.2015 alkaen 0,4 % 

Myös toisen jakson (1.11.2015 

– 1.11.2016) palkankorotukset 

sidottaisiin työllisyys- ja kas-

vusopimukseen. Ne määräy-

tyisivät työmarkkinakeskusjär-

jestöjen tilannearvion mukaan 

kesäkuussa 2015. Mahdollisis-

ta muista asioista voitaisiin 

sopia IAU:n ja PALTA:n vä-

lillä sopimuskauden aikana. 
 

Kuljetusliitot koolla 

Kuljetusliitot kokoontuvat vie-

lä tänään ennen sovittelun al-

kua. Tilaisuudessa liitot käy-

vät läpi mahdollisten tukitoi-

mien tarpeellisuuden ilmai-

lualan lukkiutuneen tilanteen 

laukaisemiseksi. Jo aiemmin 

tukipäätöksiä ovat tehneet 

SEL ja Ammattiliitto Pro. 
 

TARKENNUS 

Uutiskirjeestä N:o 32 (11.11.) 

oli jäänyt Airpro Oy pois yri-

tysten joukosta, joissa työtais-

telu alkaa perjantaina 15.11. 

kello 15. Jäsenet Airprossa 

ovat siis mukana myös tuol-

loin alkavassa työnseisaukses-

sa sekä jatkossa aiemmin il-

moitetun mukaisesti (Uutiskir-

je N:o 29 (1.11.). 

Finavia Oyj 

Finaviaan annetulla työtaiste-

luilmoituksella IAU tavoitte-

lee edustamilleen työntekijä-

ryhmille sopimusoikeuksia 

omiin työehtoihinsa. Nämä 

työntekijät työskentelevät: 

- asematasovalvonnan, 

- lennonjohto-operaattoreiden 

- lennonneuvonnan 

tehtävissä sekä 

- operatiivisen lennonvarmis-

tuksen tukitehtävissä. 

Työtaisteluilmoitus on jätetty 

sen vuoksi, että neuvottelut 

näiden työntekijäryhmien työ-

ehtojen saamiseksi osaksi 

IAU:n ja PALTA:n välistä Il-

mailutietoteknisten työehtoso-

pimusta, eivät ole edenneet. 

Toteutuessaan työtaistelu Fi-

naviassa alkaa maanantaina 

18.11. kello 5:00 ja päättyy si-

ten, että työntekijät tulevat 

lauantaina 23.11. kello 4:00 tai 

sen jälkeen alkaviin työvuo-

roihin. Edellä esitettyjen työn-

tekijäryhmien lisäksi työtaiste-

luun osallistuvat Finavian tie-

toteknisissä tehtävissä työs-

kentelevät jäsenet. 


