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Sopimusoikeus- 

asioissa edistymistä 
 

Yt -neuvot-

telut päät-

tyivät 
 

Airpro Oy 

Finavia Oyj 

RTG Ground Handling Oy 

 

Finavia -konsernissa sovel-

lettavien työehtosopimusten 

rajoja on tarkasteltu syksys-

tä alkaen monimuotoisissa 

neuvotteluissa ja työryhmis-

sä. IAU:n näkökulmasta asi-

assa ollaan pääsemässä 

eteenpäin, kun jatkosta so-

vittiin Finavian kanssa. 

 

IAU:n osalta työehtosopimus-

ten sopimusoikeuksia ja sovel-

tamisalueita koskeneissa neu-

votteluissa on käsitelty sekä 

maapalvelujen työehtoja Airp-

rossa että ILTT:n työehtoso-

pimuksen yhdistämistä Fina-

vian teknisten työehtosopi-

muksen (319206) kanssa. Jäl-

kimmäinen perustui työnanta-

jan kesällä 2011 valtakunnan-

sovittelijan pöydässä teke-

mään ehdotukseen. 

Työnantaja on käynyt lisäksi 

samaan aikaan neuvotteluja 

JHL:n, Pardian ja Finavian 

teknisten kanssa Finaviassa 

sovellettavien muiden työeh-

tosopimusten yhdistämisestä 

lukuunottamatta ILTT:n sopi-

musta. Koska käsiteltävänä 

olevien työehtosopimusten so-

veltamisalalla on ammattiryh-

miä, kuten lennonjohto-ope-

raattorit ja lennonneuvojat, 

jotka ovat järjestäytyneet 

IAU:hun, Finavialle tehtiin 

esitys IAU:n osallistumisesta 

myös näihin neuvotteluihin. 

Huhtikuussa työnantaja ei vie-

lä ollut valmis hyväksymään 

esitystä, mutta viime maanan-

taina järjestetyssä IAU:n, 

PALTA:n ja Finavian välises-

sä palaverissa menettelystä 

päästiin yhteisymmärrykseen. 

Finaviassa sekä sen tytäryhti-

öissä Airprossa sovellettavista 

työehdoista ja niiden sopi-

musoikeuksista neuvotellaan 

elokuussa yhteisessä pöydäs-

sä, jossa mukana on JHL:n, 

Pardian, IAU:n sekä PALTA:n 

edustus. 

IAU pitää lähtökohtanaan sitä, 

että sopimusoikeudet tulee 

määräytyä jatkossa järjestäy-

tymisen mukaan. Finavia -

konsernissa työskentelee tällä 

hetkellä 450 IAU:n jäsentä. 

ISS Aviation Oy 
 

ISS:n Helsinki-Vantaan len-

tosaseman toimintoja koskevat 

yt-neuvottelut ovat päättyneet. 

Huhtikuun alussa alkaneita 

neuvotteluja jatkettiin kesä-

kuun puolelle, jotta mm. tule-

viin liikennemääriin saatiin 

tarkennusta. Työvoiman vä-

hentämistoimenpiteiden hen-

kilöstövaikutuksen työnantaja 

arvioi neuvottelujen alussa 

olevan 32 henkilötyövuotta. 

Yt-menettelyn päättyessä ar-

vio ja toimenpiteet tarkentui-

vat seuraavasti: 

Matkustajapalveluissa 12 hen-

kilötyövuoden vähentäminen 

tapahtuu irtisanomalla enin-

tään neljä henkilöä. Jäljelle 

jäävän kahdeksan henkilötyö-

vuoden vähennys toteutetaan 

lomautuksilla syyskuun alusta 

alkaen. 

Rampin 18 henkilötyövuoden 

vähennys aiheuttaa enintään 

kolmen henkilön irtisanomi-

sen. Muutoin vähennystarve 

toteutetaan lomautuksilla elo-

kuun alusta lukien. 


