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Neuvottelut 

GAT:n kanssa 

käyntiin 
 

Finnair Engine Services Oy 

GA Telesis, LLC 

 

Ilmailutekniikan Ammattiyh-

distys ITA ja Finnairin Tekni-

set aloittavat huomenna pai-

kalliset neuvottelut GA Te-

lesisin (GAT) kanssa. Yritys 

on kiinnostunut jatkamaan 

Finnair Engine Servicesin 

(FES) ulkopuolisille asiakkail-

le suoritettujen lento-

konemoottoreiden korjaustoi-

mintaa Suomessa. Tämä ta-

pahtuisi Finnairin ja GAT:n 

välillä solmittavalla liiketoi-

mintakaupalla. 

Liiketoiminnan siirtoon asti 

FES säilyy kuitenkin työnan-

tajana. IAU:n sopimusalalla 

tämä tarkoittaa käytännössä si-

tä, että neuvottelujen kohteena 

ovat FES:in ja ITA:n väliset, 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevaan työehtosopimukseen 

perustuvat paikalliset sopi-

mukset.  Mikäli sopimusten 

sisällöistä päästään myös jat-

kon osalta yksimielisyyteen, 

ne tulevat siirtymään myö-

hemmin GAT:lle liikkeen luo-

vutuksen yhteydessä, ilman 

muita toimia. 

Vuokratyöstä 

selvityspyyntö  
 

Finavia Oyj 

RTG Ground Handling Oy 

 

IAU on jättänyt Palvelualojen 

työnantajat PALTA:lle selvi-

tyspyynnön RTG:n ja Finavi-

an toimista. Finavia on edel-

lyttänyt Joensuun lentoasemal-

la kunnossapidon työntekijöitä 

osallistumaan toistuvasti maa-

palvelutyöhön RTG:n johdon 

ja valvonnan alaisena. Kyse 

on näin ollen vuokratyöstä, 

jossa RTG on vuokratyötä 

teettävä ja Finavia vuokratyötä 

tekevä yritys. 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen 17. 

§:n mukaisesti vuokratyötä 

teettävän yrityksen on edelly-

tettävä vuokratyötä tekevältä 

yritykseltä, että se noudattaa 

mainittua työehtosopimusta. 

Asiassa ei ole toimittu näin. 

Kunnossapidon työntekijöiden 

näkökulmasta tapaus tulee ar-

vioida myös heidän työsopi-

musten ja työehtonsa määrää-

vän työehtosopimuksen sovel-

tamisalan suhteen. Sovelta-

misalaksi on määritelty kun-

nossapidon tehtävät sekä pa-

lontorjunta- ja pelastustoimi-

tehtävät. 

Liitot neuvotte-

levat sopimus-

oikeuksista 
 

Finavia Oyj 

Airpro Oy 

 

Neuvottelut Finaviassa ja 

Airprossa noudattavien työeh-

tosopimusten sopimusoikeuk-

sista jatkuivat eilen ammatti-

liittojen välillä. Aloite menet-

telystä on tullut Finavialta ja 

sen puolesta työehtosopimuk-

sia solmivalta työnantajaliitto 

PALTA:lta. Neuvotteluihin 

osallistuvat IAU, Julkisten ja 

hyvinvointialojen liitto JHL ja 

Palkansaajajärjestö Pardia. 

IAU on toistanut neuvotteluis-

sa aiemman näkemyksensä 

ratkaista neuvotteluoikeudet 

järjestäytymisen perusteella. 

Tällöin ainakin lennonvarmis-

tuksen operatiivisissa tehtävis-

sä työskentelevien lennonjoh-

to-operaattoreiden ja lennon-

neuvojien sekä Airpron työn-

tekijöiden työehdot siirtyisivät 

jatkossa IAU:n neuvoteltavik-

si. 

Mikäli liitot saavuttavat yhtei-

sen näkemyksen neuvotteluoi-

keuksien määräytymisestä, on 

selvää, että yhteisymmärrys 

myös Finavian ja PALTA:n 

kanssa löytyy luontevammin. 


