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 Toimintoja yhdistetään 

Finavia ilmoitti lopulta 

yt-päätöksensä 
 

 

ISS:n 

yt-neuvottelut 

laajenivat koko 

henkilöstöön  

Finavia Oyj  

Finavia ilmoitti Tampereen 

aluelennonjohdon lennon-

johto-operaattoreita ja Hel-

sinki-Vantaan lennonneuvo-

jia koskeneiden yt-neuvotte-

lujen päätökset maanantaina 

2.12. Operaattoreiden työstä 

valtaosa siirtyy lennonneu-

vojien tehtäväksi. 

 

Tampereen operaattoreita ja 

Helsinki-Vantaan lennonneu-

vojia koskenut yt-prosessi to-

teutettiin erillisinä neuvotte-

lumenettelyinä, jotka alkoivat 

3.5. Neuvottelut päättyivät 

operaattoreiden osalta 12.8. ja 

lennonneuvojien osalta 1.7. 

Päätöksenään Finavia ilmoitti 

siirtävänsä operaattoritoimin-

nan pois Tampereelta lukuun 

ottamatta toistaiseksi AMC-

toimintoja. Päätös sisältää 

kahdeksan henkilötyövuoden 

vähennyksen. 

Operaattoreiden tehtävät siir-

tyvät Helsinki-Vantaan len-

nonneuvojille. Siirrosta huo-

limatta työnantaja katsoo voi-

vansa vähentää väkeä myös 

lennonneuvonnan tehtävistä 

kahdeksan henkilötyövuotta. 

Maanantain tiedotteessaan Fi-

navia kuvaa ”käydyn yt-

prosessin olevan osoitus siitä, 

että aidolla yhteistyöllä voi-

daan aikaansaada parhaat 

mahdolliset ratkaisut kaikkien 

kannalta”. Toki positiivista 

päätöksessä on, että loppuun 

asti esillä pidetty vaihtoehto 

lennoneuvonnan siirtämisestä 

Viroon ei toteudu, mutta viit-

taaminen aitoon yhteistyöhön 

on kyseenalaista. 

Yhteistoimintalaki edellyttää 

irtisanomisiin johtavien asioi-

den käsittelyä yhteistoiminnan 

hengessä yksimielisyyden saa-

vuttamiseksi. Nyt keskenään 

sidoksissa oleviin päätöksiin 

johtaneet neuvottelut käytiin 

erillisissä yt-menettelyissä. 

Mikäli yhteistoimintalain neu-

vottelusäännöksiä todetaan ri-

kotun, irtisanotulle työnteki-

jälle voidaan vaatia maksetta-

vaksi hyvitystä. IAU on aloit-

tanut tähän liittyvän selvitys-

työn jäsentensä oikeuksien 

turvaamiseksi.  

ISS Aviation Oy 

ISS aloitti 9.10. yt-neuvottelut 

perustelunaan tuotannolliset ja 

taloudelliset syyt. Neuvottelu-

jen arvioitiin johtavan enin-

tään yhdeksän henkilön lo-

mauttamiseen toistaiseksi 

asematasopalveluissa. Lisäksi 

työnantaja harkitsi koko muun 

asematasohenkilöstön lomaut-

tamista enintään 90 päiväksi. 

Tämän jälkeen työnantaja on 

jättänyt uuden neuvottelukut-

sun, jonka myötä ISS:n yt-

neuvottelut ulottuvat nyt koko 

henkilöstöön. Käynnissä ole-

vissa neuvotteluissa käsitel-

lään aiemmin esitetyn lomaut-

tamisen lisäksi osa-aikaistami-

sia ja irtisanomisia. 

Seuraavan kerran yt-osapuolet 

kokoontuvat maanantaina 

16.12. Samana päivänä täyttyy 

lain edellyttämä minimi neu-

votteluaika, joka on kuusi 

viikkoa yhteistoimintaneuvot-

telujen koskiessa yli kymme-

nen henkilön irtisanomista, 

osa-aikaistamista tai lomaut-

tamista yli 90 päiväksi.  


